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INTRODUCCIÓ: 

En el meu Treball de Recerca investigaré el millor sistema educatiu que es coneix fins 

ara: el finlandès i el compararé amb el català. Els objectius principals del treball són 

dos. El primer és analitzar quins són els aspectes que han fet que el sistema educatiu 

finlandès sigui el més exitós i el que té més reconeixement a nivell europeu i mundial. 

El segon objectiu és fer un estudi comparatiu de ambdós sistemes per veure en quins 

punts ha de lluitar el sistema educatiu català per tal de millorar-lo. Tot i que pot 

semblar una crítica negativa cap al nostre sistema educatiu no és així. El que em 

proposo és fer una crítica constructiva amb un clar objectiu positiu: intentar veure 

quins aspectes del nostre sistema educatiu serien avaluats amb un “necessita millorar” 

i fer una autocrítica per a la millora. En resum, la hipòtesi del meu treball es pot 

resumir amb aquesta pregunta: El sistema educatiu finlandès, un èxit al nostre abast? 

La motivació personal que m'ha portat a fer aquest treball ha estat la curiositat que 

sentia cada vegada que algú treia el tema sobre una desconeguda educació finlandesa 

que era superior. Vaig decidir informar-me superficialment sobre aquesta fins a 

adonar-me que realment m'interessava molt i volia conèixer a fons el seu model 

educatiu. Era conscient de que el tema era difícil de tractar i investigar perquè 

Finlàndia és un país molt allunyat d’Espanya, amb una llengua i una cultura  totalment 

desconeguda per mi. Tot i sent conscient d’aquestes dificultats  vaig voler aventurar-

me en la recerca ja que era l’únic tema que em motivava i cridava la meva atenció. Una 

altra motivació és que més d'un cop m'he plantejat ser professora i no està de més 

començar informant-me sobre la que potser serà la meva futura professió partint de la 

millor docència coneguda fins ara. 

El treball es divideix en dues grans parts, la part teòrica i la part pràctica. La teòrica 

explica què és un sistema educatiu i els diferents conceptes que podem trobar; els 

trets més significatius del model finlandès; les bases del seu sistema, els punts forts i el 

perquè és tan valorat i tan estudiat per tots els països. Seguidament hi ha un resum 

general del sistema educatiu català, per tal de poder comparar-lo desprès amb el 

finlandès. Finalment trobem l'anàlisi dels estudis comparatius més reconeguts 
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mundialment, les proves PISA. L'objectiu principal de la part teòrica és conèixer, 

investigar i informar-me sobre el sistema educatiu finlandès. 

La part pràctica es basa en fer un estudi estadístic del sistema educatiu català, per 

veure en quins aspectes falla i es podria millorar i per veure quina és l'opinió dels 

catalans sobre l'educació que tenen actualment. Ho he fet a través d'enquestes i d'un 

projecte d'anàlisi. 

Finalment les fonts d’informació han estat els diferents llibres que investiguen 

l’educació allà, els diferents professionals amb el que he tingut contacte, diaris, 

revistes i programes que han fet reportatges i entrevistes, pàgines webs fiables i amb 

reconeixement extern i finalment el contacte amb una noia finlandesa i un professor 

que m’han ajudat a contrastar la informació. 
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1. DEFINICIÓ DE SISTEMA EDUCATIU: 

Encara que no hi ha una definició concreta de sistema educatiu, podem trobar dues 

grans opinions que, tot i que entre elles siguin més aviat contradictòries, poden donar 

forma a una definició general. 

La primera es basa en que un sistema educatiu es bàsicament el sistema escolar, 

entenent per sistema escolar el conjunt de lleis i normes que regeixen l’educació en un 

país.  

La segona considera que el sistema educatiu és molt més ampli que el sistema escolar 

ja que hi actuen dos factors més que són el subsistema familiar i el sociocultural.  

També diu que el sistema educatiu és el conjunt d’influències educatives que rep una 

persona des de que neix fins a l’edat adulta. Aquest es constitueix amb la finalitat 

específica de transmetre en els educats els valors, les actituds, els conceptes i les 

normes de la societat. El cor del sistema educatiu és els valors de la societat, que han 

d’articular-se en cadascun dels subsistemes per a que es puguin arribar a implementar-

se. Finlàndia treballa per a que el seu sistema educatiu sigui com el descrit en la 

segona definició i realment és un exemple en la unió dels subsistemes sociocultural i 

familiar en l’escolar. Aquesta unió l’anomenen engranatge perfecte1 i cada un dels 

subsistemes han d’estar valorats de manera igual.  

El subsistema sociocultural inclou tots els elements amb finalitats educatives que 

aporta l’entorn social i cultural com biblioteques, ludoteques, cinemes, teatres, 

formació proporcionada per institucions, comunitats religioses, museus etc.  

El subsistema familiar és aquell en el que es troba l’alumne fora de l’escola. Està 

format per elements personals i elements materials. En els personals trobem els 

progenitors ( pares, avis, germans, familiars etc.) que es troben units per una relació de 

parentiu i afecte. Actualment, tenint en compte que han estat acceptats nous models 

familiars que han rebut un reconeixement legal explícit, aquest subsistema és cada cop 

més important ja que sorgeixen noves necessitats i atencions. Dins els elements 

materials trobem la residència familiar i la seva ubicació, els recursos materials a 

disposició de la família, la facilitat o dificultat d’accés als recursos socials i culturals, 

                                                           
1 

 Xavier Melgarejo. Gracias, Finlandia (2ª ed.).  Barcelona: Plataforma Actual, 2013. 
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etc. La relació amb aquest subsistema, com veurem més endavant, és molt important i 

està considerada un punt clau per a l’explicació del seu èxit educatiu. 

El subsistema escolar, està format per elements personals com professors, personal de 

servei, secretaris, la junta directiva, alumnes, etc. I per elements materials com edificis, 

aules, mobiliari, equips informàtics, laboratoris i tots aquells recursos materials que 

disposa l’escola. 

Un sistema educatiu ideal aconseguiria que el seu sistema educatiu reflectís en els 

educats els valors fonamentals recollits en la Constitució del país, que a Finlàndia són 

la equitat i la eficiència i a Espanya la llibertat i la igualtat. També vetllaria per a que en 

tots els subsistemes dominessin els mateixos valors, ja que sinó es trencaria aquesta 

unió tan important. I lamentablement això és el que passa en moltes societats 

occidentals, inclosa la d’Espanya. Quan això passa, els tres engranatges que abans 

treballaven cap a la mateixa direcció i units, tenen tendència a bloquejar-se o a que un 

domini per sobre dels altres dos. Un exemple seria que si el subsistema familiar té 

objectius o valors contraris als altres dos, els nens que venen d’aquestes unitats 

familiars, no encaixarien en les normes i actituds pròpies del subsistema escolar.  

 

Dibuix representatiu de l’engranatge perfecte. 
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1. EL SISTEMA EDUCATIU FINLANDÈS:  

En aquest punt, el més extens de la part teòrica, em centraré a explicar quins són els 

factors que fan que la seva educació sigui la millor i quins aspectes són els més 

destacats. Tot i que per arribar a ser una experta en el seu model educatiu hauria fet 

falta un experiència personal en el país,  crec que la informació que he trobat gràcies 

és suficient per entendre el model i fer-nos una idea general.  

2.1. Història d’un èxit educatiu: 

Començaré explicant com ha influït la història de Finlàndia i els valors que aquesta ha 

anat adquirint en l’educació que tenen actualment. 

 El sistema educatiu finlandès desperta l’interès de tot el món. Finlàndia lidera 

l’informa PISA i el seu sistema educatiu ha estat internacionalment reconegut com un 

dels millors mundialment. Aquest fet alegra al país però això no fa que Finlàndia deixi 

de trobar nous reptes en l’educació ja que el sector educatiu s’enfronta a 

transformacions continues per les constants exigències imposades per la globalització. 

Gràcies al sistema d’educació igualitari, públic i gratuït, els nens finlandesos d’avui 

estaran el dia de demà entre els professionals més preparats del món. Però resulta 

necessari tenir en compte alguns elements de l’historia de Finlàndia i la seva 

composició demogràfica per entendre les característiques i l’èxit del sistema.  

Finlàndia desprès de la desaparició de l’Imperi Romà, va quedar sota el domini del 

regne suec i la integració de Finlàndia dins de Suècia va permetre la supervivència de la 

llengua i la cultura finlandesa gràcies a la burgesia i pagesia, mentre que la noblesa, 

majoritàriament sueca, parlava el suec. Però una part de Finlàndia va perdre 

completament els seus trets culturals a causa de la imposició de la llengua russa. 

Aquest element històric és rellevant perquè actualment Finlàndia pateix una 

diferenciació cultural i lingüística entre els samis, la minoria sueca i la majoria 

finlandesa. Un altre fet rellevant va ser la adscripció de Suècia a la Reforma, una 

proposta de canvi religiós que consistia en que les Sagrades Escriptures són la única 

font de la veritat. La Bíblia es va traduir al finlandès i la lectura d’aquesta va permetre 

un augment del nivell cultural i una reducció de la tassa del analfabetisme. Més tard al 

1640 es crea la primera Universitat finlandesa, una de les fites més importants de la 

història educativa del país ja que poc a poc es va convertir en el centre de la vida 
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cultural. Desprès de l’existència de les Universitats, l’Església Luterana va ser la 

promotora de la creació d’escoles on els fidels, no només nens sinó també adults, es 

formessin en la fe. Va ser un pas per introduir el concepte d’educació femenina. 

Aleshores, els professors, es converteixen en l’intermediari que et permet arribar a la 

paraula de Déu, i en conseqüència aconsegueix un prestigi i un respecte que encara es 

conserva en l’actualitat. Per tant podríem dir que el respecte actual que es té al 

professor és degut a molts anys d’història i a la cultura del país. Però la fonamentació 

religiosa de la lectura va tenir també un punt negatiu, ja que va despertar molt poc 

interès per aprendre ciències o matemàtiques, i no és fins a l’arribada de la Il·lustració 

quan es comença a despertar l’interès per aquestes.  

Juguen  també uns papers molt importants en l’educació i el funcionament del sistema 

educatiu les creences i els valors socials. El context actual determina que es 

desenvolupin determinats valors que es contemplen en la Constitució finlandesa. 

Aquests valors tenen un ordre prioritari, i en primer lloc trobem la família, 

seguidament el treball, els amics i el temps lliure, mentre que la política i la religió no 

ocupen un paper rellevant en la seva escala de valors. També donen molta importància 

al manteniment de l’Estat del benestar i al valor de la solidaritat  i la igualtat. Ells 

valoren a les persones pel que són i fan, no pel que van ser els seus pares o pel grup 

social al que pertànyer, i per això un tant per cent molt elevat de les escoles són 

publiques, perquè creuen que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats de 

triomfar. Però un dels trets fonamentals és el desenvolupament personal com a ésser 

humà i per aquesta raó dediquen molt temps en formar-se individualment. 

En primer lloc hem situat a la família, i l’estat del benestar s’encarrega de que aquestes 

estiguin molt ben ateses ja sigui en economia com en integració a la societat. 300.000 

famílies finlandeses reben subvencions per poder cobrir les necessitats bàsiques, la 

majoria d’aquestes són mares soles amb fills. Sense una igualtat d’oportunitats 

econòmiques per a poder menjar i viure, el rendiment acadèmic dels fills no seria el 

mateix. El medi social garanteix que, com a individus i com a part integrant d’una 

família, es troben en la mateixa disposició de sortida al començar la vida escolar ja que 

es compensen les desigualtats econòmiques, socials o de salut.  

En resum, per als finlandesos el primer és la família, recolzen l’Estat del benestar i 

tenen clar que les institucions públiques han de ser accessibles i funcionar per l’interès 
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de tots els ciutadans. A tot això se li suma una defensa d’igualtat d’oportunitats. 

L’objectiu de Finlàndia és la recerca de l’eficiència amb el fi de desenvolupar una 

societat de coneixement que es caracteritzi per una gran equitat social. En 

conseqüència dos dels engranatges del sistema educatiu comentats en el punt 

anterior, les estructures socioculturals i la família, es veuen reforçades per a que el 

tercer engranatge, l’escola, permeti que tots els alumnes tinguin les mateixes ocasions 

d’estudiar.  

Aquestes són les variables històriques, econòmiques, socials i polítiques que ajuden a 

explicar part de l’èxit del sistema, però és clau saber que no només són aquestes les 

que justifiquen el triomf. Altres països escandinaus presenten evolucions històriques, 

polítiques, socials i econòmiques molt semblants a la finlandesa i, tot i així, han quedat 

enrere en els resultats de competència lectora, matemàtica i científica, per tant això 

ens porta a pensar que les claus de l’èxit finlandès s’han de buscar dins el sistema 

escolar. 
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2.2. Bases del sistema educatiu: 

 

En aquest punt explicaré les bases del sistema educatiu finlandès amb l’objectiu de 

conèixer les seves característiques principals i així més tard poder-me centrar en els 

punts que consideraré més importants. 

La primera és que l’escola finlandesa consta de nou cursos obligatoris i desprès es pot 

elegir entre cursar un batxillerat de dos anys o una formació de grau mig de dos anys. 

El 55% dels estudiants opten per la primera opció i un 41% per la segona i només un 

4% abandonen els seus estudis.2 L’escolarització dels nens de 3 a 5 anys és del menys 

del 50% i es fa en guarderies privades. Dels sis als set anys els nens fan un curs 

d’ensenyança preescolar, amb l’objectiu d’enfortir les aptituds d’aprenentatge dels 

nens. Encara que el preescolar no és obligatori, la llei diu que els municipis han d’oferir 

educació preescolar gratuïta per a tots els nens de 6 anys. Actualment la majoria 

d’aquests nens reben educació preescolar. Els nens entren en el sistema escolar als 7 

anys d’edat i fins que no hi entren no aprenen a llegir. Les escoles de primària i de 

secundaria són bàsicament públiques i estan en mans de cada municipi. En el cas de 

les escoles privades, que no representen ni un 1%, aquesta rep de l’Estat la mateixa 

inversió per alumne que una pública. 

El quadre que hi ha a continuació l’he fet com a resum del recorregut que fa l’estudiant 

des de que entra a formar part del sistema educatiu fins que surt desprès del 

Batxillerat o estudis professionals. 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
2 
Font extreta de: Xavier Melgarejo. Gracias, Finlandia (2ª ed.).  Barcelona: Plataforma Actual, 2013. 
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L’educació finlandesa es regeix pel Decret sobre l’educació bàsica (628/1998), fa 17 

anys que les lleis educatives són les mateixes ja que  quan canvia el govern finlandès 

no canvia l’educació, són coses diferents. 

El repartiment del diner públic es fa d’una manera igualitària i els fons de l’estat es 

reparteixen de manera justa entre tots els centres. Hi ha una base de subvenció comú, 

però la xifra varia segons les necessitats de cada centre de manera que els que tenen 

més escassetat de recursos puguin igualar-se amb la resta. 

El currículum, punt que tractarem més endavant, és el mateix per a tots, però cada 

escola el pot organitzar segons el que els vagi millor i els professors són els qui els 

dissenyen i planifiquen seguint unes línies generals i amb el fi d’aconseguir tots els 

objectius proposats. 

Una altra característica és la gran exigència a la que estan sotmesos els professors 

finlandesos. Això els hi fa tenir un gran estatus y valor social però no econòmic ja que 

cobren més o menys igual que un professor espanyol tenint en compte la diferència 

del nivell de vida. El professor sol passar molts anys, fins a tota la primària espanyola, 

amb el mateix grup d’estudiants fet que fa que la relació professor alumne sigui molt 

forta, de confiança i molt poc formal. Les aules no acostumen a passar dels 25 alumnes 

i gràcies a això, les classes s’adeqüen amb més facilitat als estudiants i l’atenció és més 

personalitzada. El 84% dels alumnes amb necessitats educatives especials estan 
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escolaritzats en classes normals però amb l’opció a tenir classes de recuperació. Si hi 

ha un nen amb una necessitat més greu els alumnes per classe no passen de 10. En el 

que seria l’escola primària, hi ha 190 dies de classe, un dels calendaris escolars més 

curts entre els països europeus. El curs no es divideix en trimestres, sinó que es 

divideix en cinc períodes temporals. Cada classe acostuma a durar 45 minuts i entre 

classe i classe es fan 15 minuts de descans. L’idioma en el que s’imparteixen és amb la 

llengua materna que pot ser tant el finès, el suec o el lapó. A l’aula es respira un 

ambient de llibertat, tolerància i respecte, ja que els interessa molt fer dels seus 

alumnes grans emprenedors on siguin ells els que generin coneixement i no només 

centrar-se en transmetre’l. 

El fet d’aconseguir que tant la família com la cultura del país formin part del sistema 

educatiu és una àrea molt treballada i molt important per l’educació finlandesa. L’art i 

la música també són un factor molt important i és un element essencial en el procés 

d’aprenentatge de l’alumne. 

Els valors que defineixen la política educativa finlandesa són qualitat, eficàcia, equitat i 

internacionalització. 

La qualitat del què s’estudia, del com s’estudia i del amb qui s’estudia. Els finlandesos 

asseguren que l’important és la qualitat i no la quantitat de coneixements. No hi ha 

repetició a Finlàndia ja que com que detecten la dificultat en l’alumne molt ràpidament 

gràcies a un equip d’infermeres i psicòlegs que realitzen seguiments als alumnes, fa 

que el nen pugui seguir les classes amb normalitat.  Finalment trobem dues 

característiques sorprenents. La primera és que tot el material escolar és gratuït, fet 

que comparteixen tots els països nòrdics. Però  els finlandesos també ofereixen el 

transport gratuït si l’escola es troba a més de 5 km de casa i un àpat diari. I la segona 

és que l’educació finlandesa no consta d’inspectors sinó que són els mateixos directors 

els encarregats d’avaluar el centre. Aquí es veu la gran confiança que té posada  la 

població en els seus professors i directors i el gran respecte que els hi tenen. El 

director és elegit per el consell municipal i ho fan a través d’anuncis. 
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2.3. La formació del professorat: 

 

“Els finlandesos consideren que el tresor de la nació son els nens i per això els posen 

en mans dels millors professionals del país; els professors.” 

La formació del professorat és potser el tret que més diferencia l’educació Finlandesa 

amb la dels altres països nòrdics i el que pot donar respostes al perquè de l’èxit 

finlandès. 

Finlàndia situa els seus millors professors en els primers anys de l’ensenyança, en 

especial en els nens de 7 i 8 anys, ja que en aquesta edat l’alumne es troba en la fase 

més manejable  i és quan realitza algunes de les connexions mentals fonamentals que 

l’estructuraran per a tota la vida. Per això és essencial seleccionar d’una manera 

correcte a les persones que l’ajudaran en aquest procés. 

Els processos de selecció del professorat finlandès comença abans de que els 

estudiants realitzin els seus estudis de Magisteri i no desprès de finalitzar-los.  Això es 

deu a que el nombre de places de Magisteri es calcula en base de les necessitats que 

tingui el país de nous docents de manera  que, si segons la demanda es regula l’oferta, 

la taxa de desocupació entre els diplomats de Magisteri és casi inexistent. 

El que es busca de l’aspirant a docent es que compleixi dos requisits essencials: que 

demostri que és capaç i té els coneixements necessaris per educar i que tingui la 

sensibilitat que requereix ensenyar. Volen que el professor tingui un bon nivell en 

coneixements i sigui un bon estudiant i, per altre banda, posen molts recursos en 

assegurar-se que sigui un bon exemple com a persona. 

És a dir, que el professor tingui una bona intel·ligència emocional, habilitats socials, 

que sigui una persona equilibrada, empàtica, amb sensibilitat humana, pacient, que es 

pugui adaptar a diferents grups socials, que transmeti valors humans, que sigui 

simpàtic (un professor que no somrigui no és bo perquè no aporta un bon ambient a 

l’aula) i, que per sobre de tot, estimi a l’alumne. 

Perquè realment es compleixin les expectatives d’aconseguir bons professors, aquests 

han de superar dos fases de les quals només els millors aconsegueixen el títol de 

docents. 

En la primera fase s’analitzen els perfils dels candidats en la Universitat de Jyväskylä 

que és la que té més prestigi en la formació de docents. Per a que el candidat pugui 
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accedir a aquest primer anàlisi, necessita tenir una mitja de batxillerat superior al 9 

sobre 10 i a la revàlida que és com la Selectivitat espanyola. Per tant tot professor que 

doni classes ha hagut de ser un bon estudiant i això fa que el prestigi augmenti i que 

mereixi un respecte. La segona selecció es fa en les  Facultats d’Educació, on s’avalua si 

l’aspirant practica activitats de voluntariat, té experiència professional, altres estudis 

complementaris etc.  

Superada aquesta fase, passen a una prova personal que organitza cada universitat 

que consisteix en el resum d’un llibre, una explicació d’un tema davant una classe 

reduïda o demostrar aptituds artístiques. També consta d’una entrevista, que és 

essencial, on es comprova que l’aspirant realment tingui capacitat de comunicació, 

actitud social i empatia.  

Un cop el candidat ha superat aquestes dues fases, s’enfronta a 8350 hores de 

formació-estudi, unes 2000 hores més que a Espanya, i a redactar una tesis. En total 

per ser docent es requereix 6 anys de carrera universitària on la didàctica ocupa una 

part molt important i la formació pedagògica també, i més encara en els professors 

que volen dedicar-se a l’ensenyança dels cursos de secundària. En les facultats de 

Magisteri el ràtio professor-alumne és molt més reduït i es pot atendre millor als 

estudiants. Cada any el 85% de les sol·licituds per a ingressar a la Universitat per a ser 

docent són rebutjades. 

Els professors recent graduats poden accedir als llocs vacants, que són publicats a 

nivell nacional, regional o local. El seu ingrés mensual ronda els 3400 euros i reben 

bonificacions especials d’acord al rendiment dels seus alumnes. Els directors del centre 

poden arribar a cobrar 4600 euros al mes. 

A Finlàndia és un honor ser professor i és de les feines millors valorades per la societat 

i un repte per a molts estudiants.  

Per acabar voldria explicar una anècdota que li va passar a Felipe González, Ex-

President d’Espanya en una visita a Helsinki, capital finlandesa. Explica que li va 

preguntar a una assistent del Govern Finlandès perquè havia optat per estudiar el grau 

diplomàtic i aquesta va respondre, sense intenció irònica que era perquè no havia 

tingut la puntuació suficient per a ser mestra o professora d’Institut.3 

                                                           
3 
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Amb aquesta anècdota vull destacar el prestigi dels professors i que pot arribar a ser 

un repte que molts es proposen però que només els millor aconsegueixen. 

Fase de formació del professorat de l’etapa obligatòria a Finlàndia (traduït del 

castellà).4  

                                                           
4
 Informació extreta de: Xavier Melgarejo. Gracias, Finlandia (2ª ed.).  Barcelona: Plataforma Actual, 

2013.. 
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2.4. Currículum: 

 

 

 

Aquest és un quadre extret de la pàgina web del ministeri d’educació de Finlàndia on 

ens mostra el currículum que segueixen tots els centres educatius del país. Aquest 

currículum tan sols és orientatiu, i els professor tenen la llibertat de planificar-se de la 

manera que els hi vagi millor.  

Fent un anàlisis ràpid al quadre, veiem que a la columna situada més a l’esquerra estan 

les assignatures. En primer lloc trobem les assignatures relacionades amb la Llengua, 

desprès les Matemàtiques, les relacionades amb la natura i la Biologia, Història i 

Religió, l’Art i la Música, Economia i una assignatura que és Orientació Professional. 

Finalment trobem les assignatures optatives i la oferta voluntària d’estudiar un altre 

idioma. Veiem que el quadre està dividit en nou apartats que són els nous cursos en 

què es divideix l’educació obligatòria (sis cursos de primària i tres de secundària segons 

el sistema espanyol). Els números escrits sota cada curs i al costat de l’assignatura 

corresponent fan referència al nombre d’hores mínimes setmanals que s’ha de donar 

l’assignatura. Podem veure doncs, que hi han assignatures on els nombres no 

comencen fins al quart o cinquè curs, ja que no s’ofereix fins ben entrada l’etapa 

escolar. En la penúltima fila, la que està pintada de blau, veiem el nombre mínim 

d’hores setmanals que l’alumne ha de fer. A primer i a segon es fan dinou hores a la 
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setmana, és a dir, al dia només es fan 3’8 hores de classe. A tercer i a quart se’n fan 

4’6, a cinquè i sisè 4’8 i als tres últims cursos 6 hores al dia. 

Si ens parem a analitzar el quadre, ens crida l’atenció la quantitat d’hores que 

dediquen a les assignatures d’art, música, educació física i tecnologia durant l’etapa 

dels 7 anys als 15. Si sumem les hores totals que hi dediquen a aquestes assignatures i 

les dividim entre el total d’hores lectives podem veure que els hi dediquen una mica 

més d’un 25%. Això es deu a la importància d’aplicar la creativitat durant el procés 

d’aprenentatge d’un nen, cosa que estudiaré més endavant. També podem veure que 

no es comença a estudiar l’anglès fins als 9 anys, però tot i així, als 18 anys els 

finlandesos tenen un nivell d’anglès molt superior al dels joves espanyols. La raó és 

que utilitzen una metodologia diferent, on no es preocupen tant per la gramàtica sinó 

per la conversa però també es deu a que ni les pel·lícules ni les series de TV són 

traduïdes al finès, per tant, tota la població les mira generalment en Anglès. També pot 

ser fruit que, en començar més tard, assimilen millor els conceptes. Jo he pogut 

comprovar personalment el nivell d’Anglès d’una noia finlandesa de la meva edat i 

realment m’ha sorprès el seu alt nivell i la seva fluïdesa en l’expressió. La tercera 

llengua, el francès, no s’estudia fins als 13 anys i, encara que no la dominen tant com 

l’anglès, tenen un nivell acceptable. Finalment als 11 anys tenen l’opció d’ampliar els 

seus idiomes a un altre a elegir. Però, a part de tota aquesta ensenyança lingüística, els 

centres públics de tota la xarxa educativa finlandesa tenen un programa bilingüe que 

consisteix en l’ensenyança de diverses assignatures en una llengua estrangera abastant 

tota l'etapa educativa de l'alumne. Els idiomes que s’ofereixen en el programa són el 

suec, l’anglès, alemany, el francès, el rus i l’espanyol. 

Analitzarem ara dues assignatures que no estan en el currículum espanyol, però que 

en el finlandès són una part integral del programa. 

La primera és l’economia domèstica que consisteix en ensenyar als nens l’economia i 

les feines de la llar amb l’objectiu de preparar-los per al seu futur com a pares i mares 

de família. El que els alumnes aprenen és a cuinar, planxar, cosir etc., però el que els 

professors també ensenyen és a no malgastar el menjar, l’aigua, els diners fent 

compres compulsives, ser responsables amb l’ús dels diners i a menjar saludable.  Cal 

remarcar la importància d’aquesta assignatura ja que desenvolupen habilitats de la 
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vida quotidiana, s’ensenya la igualtat de sexe i inspira un sentit d’autonomia a 

l’alumne. Aquesta assignatura es comença a l’edat dels 12 fins als 15. 

L’altre assignatura que s’imparteix dels 14 als 15 anys és la d’Orientació Professional, 

que tracta de guiar i aconsellar a l’alumne sobre el seu futur professional. Encara que 

sembli innecessària, és una gran ajuda per a ells ja que hauran d’elegir si fer batxillerat 

o anar a una escola bàsica professional, i a l’edat dels 15, pot resultar complicat i 

dubtós.  

Si fem un últim cop d’ull al quadre podem veure com poc a poc l’alumne va guanyant 

autonomia ja que mentre que els primers quatre anys no pot elegir classes, a cinquè, 

amb 11 anys, ja pot triar un llengua voluntària i ja més endavant, a 8è (14 anys), 

comença a escollir les optatives que vol fer. 

 

Nens finlandesos en una clase de cuina. 

 

Classe de música a l’escola pública Kaisaniemi, Helsinki. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOqB4LuTysgCFYY_Ggod9i8Czw&url=http://servicios.educarm.es/verNoticia.php?n=4297&aplicacion=NOTICIAS&zona=EDUCARM&psig=AFQjCNE8btDi2YC3LiS_s6Acs5ISEYuhSA&ust=1445193478187025
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2.5. El mètode d’ensenyament: 

“Deia Sant Tomàs d’Aquino que hi ha dues fases en el coneixement: la primera és el 

descobriment i la invenció, i la segona, la disciplina i l’aprenentatge. Hem invertit 

l’ordre: en les escoles s’aprèn de fora cap endins, no de dins cap enfora.” 

Finlàndia però ja fa uns anys es va proposar canviar es seu mètode d’aprenentatge i va 

decidir que qui seria el centre i qui marcaria el ritme d’aprenentatge seria l’alumne i no 

el professor. Per tant, relacionant això amb el que diu Catherine L’Ecuyer, 

investigadora canadenca d’educació infantil, és el nen qui s’ha de plantejar les coses i 

ha de buscar una solució i serà ell qui es farà preguntes ja que la curiositat d’un nen és 

innata a ell. Per tant, què fa a Finlàndia un professor si no és ell el qui planteja i resol? 

El professor és tan sols una eina per als alumnes i és l’encarregat de desenvolupar la 

curiositat, la creativitat i l’experimentació d’aquests amb l’objectiu de que aprenguin a 

pensar i no de transmetre de forma automàtica uns coneixements . Finlàndia està 

eliminant gradualment les classes magistrals i busca classes més participatives on hi 

hagi més col·laboració per part de l’alumne i que aquest treballi en grup per  resoldre 

problemes mentre es milloren altres habilitats i capacitats.  

Com ja em vist en l’apartat anterior, la importància de la creativitat i l’art a Finlàndia és 

bàsica, i dediquen una gran part del seu temps a treballar aquests aspectes a fons. Les 

escoles estan molt ben equipades amb materials plàstics, colors, pintures, aquarel·les, 

materials per mollejar, etc. El fet de que no s’avaluï amb notes ajuda al professor a 

tirar endavant aquesta sèrie d’activitats ja que han d’avaluar d’alguna manera. Ja de 

més grans, em vist en el currículum, que es deixa una mica de banda aquestes 

assignatures i se’n treballen de més troncals, però tot i això es segueixen treballant. Els 

professors s’ajuden de molts treballs, individuals o en equip, i de diferents mètodes de 

classe per tal de despertat l’atenció i curiositat dels estudiants. 

Per entendre una mica més la importància de l’art pels alumnes a l’hora d’assimilar uns 

conceptes vaig investigar una mica més sobre el tema i em va sorprendre un 

experiment que realitzava Xavier Sala i Martín en el programa de TV3 “Economia en 

colors”. He decidit adjuntar-ho en els annexos.  
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Classe finlandesa on podem veure a nens treballant en equip. 

 

Treball manual durant una classe d’Anglès. 
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2.6. La importància de la comunicació: 

En aquest apartat veurem els recursos i el interès que posen els finlandesos per tal de 

que la comunicació a l’escola sigui un aspecte que es treballa i s’ofereix a tots els 

alumnes i famílies. L’he dividit en dos subapartats el de la relació professor-alumne i el 

de professor-família.  

2.6.1. La relació professor-alumne: 

Finlàndia creu que la comunicació és essencial per aconseguir uns bons resultats en 

l’estudiant i és per aquesta raó que la relació professor-alumne està molt treballada. 

Un dels lemes que tenen diu: “Cada alumne és important”. Per a que sigui possible, el 

professor ha d’arribar a conèixer a tots els alumnes de l’aula i a les famílies de cada un. 

Els centres allà solen ser de 400-500 alumnes màxim i no hi pot haver més de 25 

alumnes en una classe. Això ajuda a que el professor pugui tenir un tracte 

personalitzat amb cadascú i així es respiri un ambient familiar a la classe. La confiança 

és un altre factor important en la relació ja que l’alumne ha de ser capaç d’explicar els 

seus problemes al professor siguin acadèmics o personals, perquè al final tot influeix 

en els estudis i en l’actitud de la persona. Per ajudar a que la confiança sigui la major 

possible i per evitar que l’alumne hagi d’agafar confiança amb un nou docent cada any, 

aquest estarà amb el mateix grup de nens el màxim temps que sigui possible, 

normalment acompanyen a l’alumne durant tota la primària. 

 

Nen finlandès posant a prova la força física del professor. Es mostra clarament la 

confiança entre aquests. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCObN4_iTysgCFcQ7GgodVx4PYQ&url=http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/16051707/Finlandia-el-pais-con-mejor-sistema-educativo.html&psig=AFQjCNE8btDi2YC3LiS_s6Acs5ISEYuhSA&ust=1445193478187025
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2.6.2. La relació professor-família: 

Un altre lema que tenen és “A l’escola com a casa”, per això tota divergència entre 

l’escola i la llar ha de ser eliminada. Les instal·lacions ajuden molt perquè els 

passadissos són de colors càlids, normalment decorats amb dibuixos del propi alumne. 

L’ambient que es respira és acollidor i això permet al nen ser en tot moment ell. Una 

curiositat és que els nens a l’entrar al col·legi es treuen les sabates i els professors fan 

el mateix. Els col·legis no acostumen a ser només centres escolars sinó que estan 

oberts diàriament a les famílies i ofereixen un servei de biblioteca. 

La relació amb la família no només es basa en transmetre l’evolució del nen a aquesta, 

és a dir, la implicació del professor cap a la família, sinó que la família també aporta de 

la seva part. Segons assegura un estudi realitzat per Xavier Melgarejo, “A Finlàndia el 

55% de les famílies es consideren responsables de l’educació dels seus fills, mentre 

que a Espanya, només un 15%”5. Això demostra l’interès de les famílies en transmetre 

la importància de l’estudi, la lectura, i de la cultura en general, als seus fills. L’Estat en 

aquest factor ajuda molt ja que contribueix amb nombroses ajudes oficials per a que 

les famílies puguin combinar el seu treball i l’atenció als seus fills. 

 

 

Les instal·lacions són còmodes i practiques.  

 

                                                           
5 

  Xavier Melgarejo. Gracias, Finlandia (2ª ed.).  Barcelona: Plataforma Actual, 2013. 
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2.7. Tipus d’avaluació:  

Estrictament parlant l'avaluació de l'escola a Finlàndia és motivadora. Fins als 9 anys 

els estudiants no són avaluats amb notes, però això no vol dir que els pares es 

mantinguin totalment desinformats de la evolució dels seus fills mentre aquests estan 

a l’escola, sinó que cada dos mesos als pares els hi arriba un informe a casa on 

s’especifica algun comentari de l’alumne i es valora la seva metodologia en les diverses 

assignatures sense números. Als nou, els alumnes s’avaluen amb exàmens per primer 

cop però sense fer servir números.  

Això significa que l'adquisició dels coneixements fonamentals es pot fer sense tensió a 

notes i controls i sense estigmatitzar a l'alumnat més lent. Cada un pot progressar al 

seu propi ritme sense que els altres alumnes s’adonin que un no segueix el ritme 

requerit per les exigències acadèmiques. Ens referim a aquest sentiment de deficiència 

o fins i tot "inutilitat" que produeix tants fracassos escolars posteriors; aquella imatge 

bastant deteriorada de si mateix, que, per a molts estudiants, implica que els primers 

passos escolars generin sovint angoixa i patiment. Finlàndia ha optat per confiar en la 

curiositat dels nens i les seves ganes  d'aprenentatge natural. Les notes en aquesta 

etapa no serien més que un obstacle.  

Les notes en xifres apareixen a l’edat dels tretze, al 6è de primària espanyol. Després 

dels tretze anys es manté el mateix ritme d’avaluació; amb xifres que poden anar del 4 

al 10. Aquesta escala de notes és un símptoma de la voluntat de valorar al alumne. 

L’alumne sap o no sap. Si no sap obté un 4, que implica l’obligació de recuperar 

l’aprenentatge no après. Estan exempts les notes del 0 al 4. Segons els finlandesos no 

té sentit crear una escala de notes de la ignorància. En canvi, es poden distingir els 

nivells de la perfecció. Un coneixement pot ser adquirit en diferents nivells d’èxit, i és 

el que signifiquen les notes entre el 5 i el 10. En l’ensenyança de més nivells, és a dir, 

en els cursos de secundària, es conserva la mateixa escala de notes però el ritme de les 

avaluacions és més constant i difícil. 

Com ja hem dit i comentat en l’apartat de bases del sistema educatiu, els nens a 

Finlàndia no comencen a formar part del sistema escolar fins a l’edat dels 7 anys, que 

és quan comencen a aprendre a llegir i escriure. Aquest factor sorprèn molt ja que a 

Espanya el més normal és que els nens assoleixin aquests coneixements a l’edat dels 

quatre als cinc anys. Això que a primera vista resulta un fet del que presumir, en el 
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fons pot ser i molts afirmen que és un error. Segons Catherine L’Ecuyer, “la clau de 

tindre una preparació òptima en el procés cognitiu i un bon desenvolupament de la 

personalitat resideix en la qualitat de la relació del nen amb el seu cuidador principal 

durant els seus primers anys de vida. Introduir l’educació formal en la etapa infantil 

ens distreu del que és realment important”. Per tant, tal com aplica l’educació 

finlandesa, els nens a l’edat preescolar han de jugar i relacionar-se amb els seus pares 

o cuidadors, no està pendent d’assolir uns coneixements que més endavant els podria 

aprendre amb més rapidesa.  
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3. SISTEMA EDUCATIU CATALÀ: 

L’objectiu d’aquest punt és fer el mateix que en l’anterior l’únic que l’he enfocat d’una 

manera diferent ja que al tractar-se de l’educació de la que jo en formo part i en sóc 

testimoni n’he fet un resum  dels trets més significatius i necessaris per a poder 

realitzar més tard una comparació de ambdós sistemes.  

3.1. Història d’un possible èxit: 

En aquest punt faig investigaré a gran trets les diferents lleis del nostre  sistema 

educatiu i del procés que ha patit.  

No hi ha una llei fixa que defineixi el nostre sistema educatiu, ja que com que aquest 

està dins de la política, cada partit que arriba el poder té el dret de fer els canvis que 

siguin necessaris. Això que en un principi es pot veure com un avantatge per a poder 

millorar constantment el sistema, ha arribat a ser una gran incomoditat tant per a 

alumnes, pares i professors com per a  la societat en general. El problema és que si es 

té el dret de canviar cada quatre anys les lleis fonamentals que defineixen el nostre 

sistema, aquest pateix una gran inestabilitat que produeix molts inconvenients als qui 

intenten fer de nostre sistema educatiu un sistema sòlid. També fa que la millora del 

sistema sigui motiu de propaganda i eina política i per tant, molts partits polítics 

espanyols tinguin com a una de les finalitats principals en les seves campanyes 

polítiques canviar l’educació. 

Les lleis que explicaré resumidament són les que s’han establert just desprès del final 

del franquisme, és a dir, des que va començar la democràcia al 1975. La primera llei 

que tenia relació amb l’educació va ser la LGE (Llei General d’Educació) i es va aprovar 

a l’Agost del 1970, quan el franquisme ja començava a caure. Des de que es va aprovar 

la LGE fins a l’actualitat Espanya ha passat per 35 anys d’història i 7 lleis d’educació 

diferents, el que ens porta a una mitjana de un canvi de llei educativa cada cinc anys. 

Fent una petita comparació amb Finlàndia, aquesta ja fa més de 30 anys que no fa un 

canvi de la llei educativa que regeix el país, cosa que  no vol dir que no vagi fent petites 

reformes. 
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L’escolarització obligatòria a espanya es va promulgar al 1857 i al 1864 es defineix que 

ha de ser dels sis als catorze anys. Però no és fins al 1970, més d’un segle més tard, 

que es fa realitat amb la Llei General d’Educació (LGE) que va suposar el començament 

de la superació del retràs que patia el sistema educatiu espanyol.  

La LGE va ser impulsada pel ministre d’Educació José Luis Villar Palasí i va entrar en 

vigència 10 anys desprès de que aquesta fos aprovada. Aquesta llei estableix 

l’escolarització obligatòria dels sis als 14 anys. L’estructura d’aquesta etapa era de vuit 

anys d’EGB (Educació General Bàsica), desprès es podia accedir a l’etapa de BUP 

(Batxillerat Unificat Polivalent) que tenia una duració de tres anys i finalment es 

realitzava el curs d’un any de duració, COU (Curs d’Orientació Universitari) com a últim 

pas abans de començar els estudis universitaris.   

Uns anys més tard, al 1980, el govern d’Adolfo Suárez, líder del partit UCD (Unió de 

Centre Democràtic) va elaborar la llei del LOECE (Llei Orgànica per la qual es regula 

l’Estatut de Centres Escolars). Aquesta llei però no va entrar mai en vigor ja que la van 

denunciar al·legant que no respectava l’esperit de la Constitució. L’he comentat 

igualment perquè tot i que no va modificar el sistema  educatiu en sí, si que va ser fruit 

de conflictes interns i va dificultar que la LGE pogués executar-se tranquil·lament. 

Cinc anys desprès, amb el PSOE  al poder, entra en vigor la LCDE (Llei Orgànica del Dret 

a l’Educació) que introdueix el sistema dels col·legis concertats.  

Al 1990, estant encara el PSOE al poder es crea la LOGSE, sigles que fan referencia a 

Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu. Aquesta nova llei permet també que 

cada comunitat autònoma redacti una part molt important dels contingut educatius 

donant així més llibertat en els currículums. També posa fi a la LGE ja que s’adapta a un 

model més tecnològic ampliant l’escolarització obligatòria als 16 anys i introduint l’ESO 

(Educació Secundària Obligatòria). Però la implantació de 1r d’ESO no es fa fins al 

1996-1997, la qual cosa demostra la lentitud que comporta que una llei de tanta 

importància sigui canviada per segon cop.  

Només cinc anys desprès s’introdueix la llei LOPEG (Llei Orgànica de Participació, 

Avaluació i Govern dels centres docents) que consisteix en  donar molta més 
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autonomia, però aquest cop no a les comunitats autònomes sinó que a cada centre en 

particular. Estableixen que cada centre tindrà el seu propi projecte educatiu, el seu 

projecte curricular i les seves normes de funcionament i podrà elegir el director/a. 

S’optimitza i es reforça el funcionament en el consell escolar, els claustres de 

professors, associacions de pares i mares, etc.   

L’educació ja no va ser víctima de ningun altre canvi fins al 2006, però al 2002 el PP va 

promulgar la LOCE (Llei Orgànica de la Qualitat Espanyola) , que consistia en oferir una 

educació de qualitat a tots els alumnes, on els valors fonamentals eren la equitat que 

garantia una igualtat d’oportunitats per a tothom. També reclamava una atenció 

personalitzada a aquells que tenien unes necessitats específiques. Aquesta llei mai es 

va arribar a aplicar. 

Ja al 2006 el govern de Zapatero elabora la Llei Orgànica d’Educació on s’inclou la nova 

assignatura d’Educació per la Ciutadania i els Drets Humans, un detriment de Llengua i 

Literatura (les hores lectives de les quals es van reduir a 25 hores). El que més crítica va 

rebre va ser la possibilitat de que l’alumne passés de curs amb matèries suspeses. 

Al 2013 el ministre d’educació José Ignacio Wert crea la LOMCE (Llei Orgànica per a la 

Millora de la Qualitat Educativa) on fa una sèrie de propostes que no s’han aconseguit 

implantar en algunes comunitats autònomes, n’és el cas, Catalunya. 

Explicades una mica les lleis, passo a mostrar les bases del nostre sistema educatiu. 

 

 

3.2. Bases del sistema educatiu: 

Pel que fa a aquest punt, descriuré les bases del sistema educatiu català, perquè com 

que cada comunitat autònoma varia una mica el contingut curricular, Catalunya, a part 

de ser la meva comunitat autònoma i la més pròxima per aconseguir informació, té 

unes característiques demogràfiques semblants a les de Finlàndia. 

A Catalunya s’ofereix l’educació obligatòria (Primària i ESO) i el Batxillerat de manera 

gratuïta, tot i que també hi ha centres privats i concertats que tenen una representació 

important. Hi ha un 62’3% d’escoles públiques, un 34’3% d’escoles concertades i un 

3’4% d’escoles totalment privades, és a dir, sense cap ajut econòmic de l’estat. Tot i 
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que l’educació pot ser de caràcter gratuït això no inclou ni els llibres de text ni el 

transport. 

L’educació catalana es regeix actualment per la LEC (Llei Catalana d’educació), que 

aposta pels criteris d’equitat, excel·lència i coresponsabilitat, respectant el dret de 

lliure elecció de centre als ciutadans. 

 

Etapes sistema educatiu escolar català.  

 

3.2.1. L’Educació primària: 

Aquesta comprèn els ensenyaments que tots els alumnes han de cursar 

obligatòriament abans de l’educació secundària obligatòria. L’etapa consta de sis 

cursos, que l’alumne comença l’any que compleix 6 i l’acaba amb 12. 

El nombre d’hores lectives mínimes setmanals en aquesta etapa és de 25 hores que 

inclouen el temps d’esbarjo. Per tant han de fer 5 hores lectives diàries  a diferència de 

Finlàndia, que comencen amb 3’8 hores i acaben el que seria la seva primària fent un 

mínim de 4’8. El nombre d’hores lectives anuals és de 875 hores. 
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Els professors que donen classe a la primària han de tenir el títol conforme demostren 

que han estudiat el grau de Magisteri. 

L’educació primària s’organitza en tres cicles: Cicle inicial (1r i 2n nivell), Cicle mitjà (3r i 

4t nivell) i Cicle superior (5è i 6è nivell). 

3.2.2. Educació Secundària Obligatòria: 

Aquesta etapa es comença a l’edat dels 12 anys, a excepció de casos com la repetició o 

el començar la primària més tard, i s’acaba normalment a l’edat dels 15, com a 

Finlàndia. Consta de quatre cursos i són estudis obligatoris per accedir al Batxillerat. 

Les hores lectives setmanals mínimes a aquesta etapa són de 30 hores, donant així un 

total de 1050 hores lectives anuals. 

Els alumnes, en l’últim curs de l’ESO, ja comencen a elegir les optatives especialitzades 

que els permetran encaminar-se més al que volen estudiar.  

Els professors de l’ESO no tenen estudis de Magisteri però, a part de tenir la 

llicenciatura en el grau que han estudiat, necessiten uns estudis pedagògics. Fins al 

2009, aquests estudis es realitzaven en un curs d’un any de duració anomenat CAP 

(Certificat d’Actitud Pedagògica). El CAP va ser substituït i actualment els nous 

aspirants a professor han d’haver cursat el màster universitari de Formació del 

Professorat d'Educació Secundària Obligatòria , Batxillerat, Formació Professional. 

Aquest màster té una durada d’un any, encara que hi ha Universitats on dura dos. Per 

a accedir a aquest estudi,  s'exigeix, com ja he dit abans, un títol concordant amb 

l'especialitat a la qual es vol accedir, i el nivell B1  en una llengua estrangera. 

3.2.3. Currículum: 

El currículum que mostraré a continuació ha estat elaborat per mi, basant-me en una 

mostra curricular de Primària de l’escola Montclar i una mostra curricular de l’ESO que 

vaig trobar a la pàgina xtec.cat. L’he fet perquè no hi havia currículums d’ESO i 

Primària junts i perquè volia que l’estructura s’assemblés a la del currículum finlandès 

per així fer la comparació més fàcil. 
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Funciona igual que el currículum que em vist anteriorment, però en aquest cas, el 

nombre d’hores lectives, per assignatura, de cada curs està més definit. D’aquest 

currículum només comentaré les coses més importants i els aspectes que ens 

diferencien del finlandès. 

En primer lloc, veiem que les hores lectives són molt més elevades en el nostre sistema 

educatiu, a Primària és de 875 mentre que ells en tenen 608, però a l’ESO, en ambdós 

cassos tenim 30 hores lectives setmanals. No oblidem però que ells tenen un curs 

menys que nosaltres, per tant, tornen a tenir menys hores lectives. 

En resum, que si en teoria tenim més hores de treball, hauríem de tenir més bons 

resultats, però com que no és el cas, potser hi ha més hores de les necessitades que 

tan sols fan que el dia es faci més pesat i cansat. 

En segon lloc, el sistema educatiu català ofereix un nombre mínim de tres llengües 

(dues de les quals són les oficials, per tan només una estrangera) que sumen un total 

de 78 hores durant els 10 cursos. D’aquestes 78 hores , 54 estan dedicades a l’estudi 



 
 
Està l’èxit educatiu finlandès al nostre abast?                                               Mariona Nafría Rovira 

27 
 

de les dues llengües oficials i 24 a l’estrangera, que acostuma a ser, per majoria, 

l’Anglès. Finlàndia, en canvi, ofereix un nombre mínim també de tres llengües, però 

d’aquestes una és l’oficial i les altres dues estrangeres. El total d’hores dedicades és de 

64, les quals dediquen 42 a la llengua oficial, 16 a la primera llengua estrangera i 6 a la 

segona. També veiem que a Catalunya ja es comença a estudiar l’Anglès des de ben 

petits, als 6 anys, i a Finlàndia no es comença fins als 9 anys, però en aquest cas té un 

avantatge social, ja que com he dit abans, la televisió és amb Anglès. 

En últim lloc, analitzar la gran diferència que hi ha entre la importància que li dóna el 

sistema educatiu català a l’art i la que li dóna el finlandès.   El nostre sistema educatiu 

tan sols dedica un total de 22’5 hores a l’art (treball manual, plàstica...) i a la música, 

mentre que el finlandès en dedica 38, 15’5 hores més. Per tant si actualment tants 

estudis diuen que l’art i la creativitat són fonamentals, perquè no dediquem més hores 

a aquest aspecte? Doncs perquè no ens queden hores lliures i perquè augmentar 

encara més l’horari lectiu només empitjoraria les coses. Per tant el que potser s’hauria 

de fer és revisar el currículum actual i mirar de canviar alguns  trets. 

Finalment dir que a l’etapa de Primària cada escola té disponibles 5 hores setmanals, 

les quals es poden utilitzar per augmentar hores d’assignatures, tot segons el projecte 

de cada centre.  

Com em pogut comprovar el currículum català és més concret que el finlandès i pot ser 

que això tregui llibertat als professors. Com que no estic segura, és una de les coses 

que em proposo investigar en la part pràctica. 

 

 

  



 
 
Està l’èxit educatiu finlandès al nostre abast?                                               Mariona Nafría Rovira 

28 
 

4. PISA  

El Programa PISA (acrònim anglès pel Programme for International Student 

Assessment), és un programa per avaluar el rendiment escolar dels joves de 15 anys de 

diferents països. És coordinada per l'Organització per a la Cooperació i el 

Desenvolupament Econòmic (OCDE).L'avaluació es fa mitjançant la realització per part 

dels estudiants de proves estàndards i els resultats de l'anàlisi d'aquestes proves és 

publicat en l'anomenat Informe PISA. El propòsit del programa és provar i comparar el 

rendiment escolar arreu del món per tal de millorar el mètodes i sistemes educatius. 

Els orígens del PISA cal situar-los l'any 1997, any en què es va iniciar el disseny del 

programa. El primer informe PISA de l'avaluació realitzada apareixia l'any 2000. Les 

proves es fan cada tres anys. Tots els períodes s'especialitzen en determinats temes. 

Actualment es realitzen proves PISA de matemàtiques, comprensió lectora i ciències. El 

continent on més països participen és l’europeu però també trobem participació 

asiàtica i sud-americana. 

La OCDE no és la única que analitza el rendiment escolar de cada país, també trobem 

altres organitzacions com la IEA ( Associació Internacional per a l’Avaluació dels Èxits 

Educatius), que n’és la pionera dels estudis comparatius. En un estudi que va realitzar 

la IEA i en el que van participar 31 països, Finlàndia va ser el primer país amb resultats 

que superaven clarament la mitja general. En l’estudi s’avaluava el nivell de 

comprensió lectora de l’alumne i el domini de la llengua que tenia aquest. Més tard, la 

OCDE va realitzar un altre estudi de comprensió lectora i Finlàndia va tornar a resultar 

el país amb més nivell. Els estudis comparatius es van anar fent amb més freqüència i 

la OCDE va voler estudiar la variància interna dels resultats. En aquest estudi es van 

adonar que Finlàndia era el segon país amb menys variació, és a dir, les diferències de 

resultats entre els centres escollits per les proves eren molt poques i la homogeneïtat 

entre els estudiants de les diferents escoles era molt alta. 

Ja al 2000 es van fer les proves que tenen més èxit actualment, les proves PISA, on 

Finlàndia destaca com a país europeu i empata amb Corea del Sud i Japó. Fins ara 

s’han realitzat 5 proves PISA: 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Acrònim
http://ca.wikipedia.org/wiki/Organització_per_a_la_Cooperació_i_el_Desenvolupament_Econòmic
http://ca.wikipedia.org/wiki/Organització_per_a_la_Cooperació_i_el_Desenvolupament_Econòmic
http://ca.wikipedia.org/wiki/1997
http://ca.wikipedia.org/wiki/2000
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ANY TEMA PRINCIPAL PAÏSOS PARTICIPANTS  

2000 Lectura 32  

2003 Matemàtiques 41  

2006 Ciències 57  

2009 Lectura 63  

2012 Matemàtiques 64  

 

 

Logo de les proves PISA 2012 

 

Dibuix on es veu escrit: “Ets més llest que…” És una crítica on l’autor no està d’acord 

en que les PIS comparin, mitjançant notes, els sistemes educatius del món.  

 

 

4.1. PISA i Finlàndia: 

El sistema educatiu finlandès va  començar a tenir ressò gràcies als informes PISA, que 

coneguts mundialment van mostrar al món els bons resultats que havia aconseguit 

Finlàndia. Però el país ja havia participat en estudis anteriors, concretament en un que 

va realitzar la IEA i en el que van participar 31 països, i on Finlàndia va ser el primer 

país amb resultats que superaven clarament la mitja general. En l’estudi s’avaluava el 
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nivell de comprensió lectora de l’alumne i el domini de la llengua que tenia aquest. 

Més tard, la OCDE va realitzar un altre estudi de comprensió lectora i Finlàndia va 

tornar a resultar el país amb més nivell. Va ser en aquest moment on el món va 

començar a interessar-se pel país i a analitzar el seu sistema educatiu. Els estudis 

comparatius es van anar fent amb més freqüència i la OCDE va voler estudiar la 

variància interna dels resultats. En aquest estudi es van adonar que Finlàndia era el 

segon país amb menys variació, és a dir, les diferències de resultats entre els centres 

escollits per les proves eren molt poques i la homogeneïtat entre els estudiants de les 

diferents escoles era molt alta. 

 

4.1.1. Anàlisis de les PISA i comparació entre els països: 

Fent un anàlisi més a fons dels resultats de les proves PISA 2012 podrem veure el nivell 

d’Espanya, el de Finlàndia i la diferència entre ells. També podrem veure la mitjana 

dels països i l’èxit d’aquests. 

En les PISA 2012 l’àrea principal va ser les matemàtiques, a la que es va destinar  dos 

terços de la prova. Les dues àrees secundàries van ser la lectura i les ciències. 

Als annexos hi incloc l’examen amb el que els alumnes van ser avaluats ja que per 

motius d’extensió del treball no el puc adjuntar aquí. 

Començar dient que Finlàndia en les proves PISA 2012 va baixar lleugerament els seus 

resultats amb comparació amb  altres anys com al 2003 o al 2006 que va destacar per 

sobre de tots. Però això no és motiu perquè els finlandesos es desesperin i parin 

d’innovar, sinó just al contrari, és prova de que han de seguir investigant, treballant i 

millorant en l’educació que ofereixen. Un cop dit això m’he proposat estudiar les PISA 

2012 ja que són les més recents i les que ens donen la informació més actualitzada. Els 

gràfics que veurem a continuació són fets amb els resultats reals extrets de la pàgina 

oficial, però no he posat tots els països ja que no els analitzarem tots. El que he fet ha 

sigut comparar els resultats d’Espanya, Catalunya i Finlàndia, i desprès els de Japó i 

Corea, que són els que han obtingut més bons resultats, els d’Estònia i Noruega, països 

veïns amb Finlàndia i els d’Itàlia, Portugal i França, països veïns amb Espanya. La raó és 

que volia veure si tots els països nòrdics tenen tants bons resultats com Finlàndia i si 

els països del sud en tenien uns similars amb Espanya. Finalment trobem la mitjana 

dels països europeus.  
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En primer lloc analitzarem els resultats de les proves en matemàtiques, que van ser les 

centrals. 

Àrea de Matemàtiques: 

 

En aquesta àrea podem veure com Estònia supera per molts poc punts de diferència a 

Finlàndia, i això es deu a dues raons. Finlàndia en les tres àrees avaluades, la de 

matemàtiques és a la que sempre obté els pitjors resultats, així que, en part no 

sorprèn que sigui superada no només per Corea i Japó, sinó també per Estònia. Però 

quan vaig veure els resultats em vaig preguntar: perquè Estònia? La raó és senzilla, 

Estònia, a l’igual que els seus veïns, els russos, donen molta importància a la  

programació i els seus alumnes són dels més competents en aquest àmbit. Com que 

una bona base matemàtica és fonamental per la programació, Estònia destaca en 

aquesta àrea. Mirant els resultats de Catalunya, veiem que són lleugerament superiors 

als d’Espanya, el que fa pensar que el nivell educatiu espanyol no és el mateix en totes 

les comunitats autònomes, a deferència de Finlàndia, que la variància de resultats 

entre els diferents centres del país és gairebé nul.la.  

Aquí he pogut comprovar una altre cosa, i és que l’èxit finlandès no està condicionat 

gairebé gens per la situació geogràfica, ja que si ens fixem en la posició de Noruega, 

veiem que està per sota de la mitjana europea, ajustant-se als resultats portuguesos i 

espanyols. 
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Finalment, mirant els resultats de Corea i Japó, veiem que aquests són els dos països 

amb més èxit en aquestes proves. Ja se sap però, que els alumnes d’aquests països 

viuen sota una pressió constant ja que els horaris escolars i les hores d’estudi 

dedicades són exagerades.  

Àrea  de Ciències: 

 

En l’àrea de ciències ja veiem que Finlàndia és la capdavantera dels països europeus i 

la tercera mundial. Podem veure que Noruega es situa per sobre la mitjana europea 

però tot i això, els resultats dels francesos, país veí amb Espanya, són superiors. 

Espanya segueix estant una mica per sota de la mitja dels països europeus mentre que 

en aquest cas Catalunya esta mínimament per sobre. Podem veure que en els dos 

gràfics vistos fins ara Itàlia, Portugal, Espanya i Catalunya tenen uns resultats molt 

semblants.  

 

 

 

Àrea de lectura: 
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Finalment comentar el gràfic en l’àrea de lectura, on Finlàndia torna a estar al 

capdavant dels països europeus i només per sota de dos en el rànking mundial. A més, 

aquesta és la prova on treu una puntuació més alta, i podria ser pel fet de que els 

finlandesos són el segon país europeu que dedica més temps a la lectura.6 Catalunya 

en aquesta prova destaca considerablement per sobre de la mitja dels països d’Europa, 

de Portugal, d’Itàlia i fins i tot de Noruega. Corea i Japó tornen a estar situats als dos 

primers llocs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Estudi realitzat per la consultora YouGov. 
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L’objectiu de la part pràctica és treballar amb estudiants, pares i professors per saber 

quin és el seu  punt de vista sobre el nostre sistema educatiu i saber què en pensen i 

què proposen per millorar-lo. Per aconseguir aquestes dades, he enquestat a 

professors i estudiants i he realitzat un projecte d’anàlisi amb els pares. 

En cada apartat he treballat els aspectes que més m’interessaven i he anat extraient 

diferents conclusions que més tard concretaré en unes conclusions generals.  
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5. PROJECTE D’ANÀLISI A PARES: 

Ara em centraré a explicar el projecte d’anàlisi que he realitzat amb els pares dels 

alumnes, que també formen una part molt important en el nostre sistema educatiu. 

L’objectiu, com ja he dit a la presentació de la part pràctica, és tenir tan sols una petita 

mostra de quin punt de vista tenen els pares sobre l’educació dels seus fills i què és el 

que proposen per millorar-la. 

L’activitat va ser reunir a 350 pares del col·legi en el que estudio, Montclar,  en les 

diferents classes del centre i formar equips d’uns cinc membres cadascun. A cada 

equip es va repartir la fitxa que veureu a continuació que consta de dues preguntes, la 

primera se’ls pregunta quins reptes planteja la societat del futur al nostre projecte 

educatiu i la segona se’ls demana que escullin tres dels reptes proposats.  

L’activitat va ser dirigida per una professora per aula, la qual controlava el temps i 

s’encarregava de resoldre els possibles dubtes que sorgien durant el procés. La 

col·laboració per part dels pares va ser molt positiva, mostrant en tot moment un gran 

interès i llegint les respostes es veu la bona actitud que van tenir. 

En total vaig reunir 65 fitxes amb tres respostes finals cada una i n’he fet un buidatge, 

analitzat les múltiples propostes i arribat a unes conclusions que exposaré 

seguidament.  

Abans de res dir que aquesta part de la pràctica no hagués estat possible sense la 

col·laboració del meu centre ja que la idea va ser seva i jo em vaig sumar al projecte 

sense cap tipus d’inconvenient.  
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ANÀLISI:  

Els passos que vaig seguir en l’anàlisi de totes les fitxes obtingudes van ser quatre: 

llegida general, buidatge, classificar i treure idees principals i finalment extreure per a 

redactar unes conclusions que seran de gran pes a les conclusions del treball. Aquests 

quatre passos són els que guiaran la redacció d’aquest punt. 

En primer lloc la llegida general em va servir per fer-me una idea del que els pares 

havien entès del projecte i quines eren més o menys les propostes principals. Vaig 

veure que casi tots els pares aposten per l’aprenentatge dels idiomes i l’ús de les noves 

tecnologies a l’aula. També insisteixen en que l’educació a l’escola no s’ha de basar 

només en l’ensenyança dels coneixements sinó també en l’ensenyança dels valors i en 

la formació humana. Una gran majoria també tenen interès en que els nens tinguin la 

capacitat de comunicació i de parlar amb públic molt desenvolupada i que promoure el 

treball en equip és un punt important que s’ha de seguir treballant. Aquests serien els 

reptes que han estat més proposats, però fent un buidatge a fons he trobat molts 

matisos i solucions que els propis pares proposaven per a que aquestes propostes 

triomfin. He fet un esquema per tenir una visió ràpida i general. 

 

Com ja he dit els pares creuen que un dels reptes que planteja la societat del futur al 

nostre sistema educatiu són els idiomes, cosa que no ens sorprèn ja que vivim en un 

món molt globalitzat on la immersió lingüística és fonamental i molt important a l’hora 

de buscar treball, de comunicar-se i de relacionar-se. La visió dels pares és que els 
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centres han de garantir un programa trilingüe potent on els alumnes realment 

coneguin i dominin les tres llengües: el català, el castellà i l’anglès. Una altre proposta 

molt repetida és que a part s’ofereixi la possibilitat d’estudiar el francès, l’alemany i 

fins i tot el xinès. Segueixen insistint dient que en moltes assignatures l’anglès hauria 

de ser la llengua vehicular, és a dir, que algunes de les assignatures del currículum 

obligatori es donessin exclusivament en anglès. Per tant aquí trobem una necessitat 

bàsica per a que això sigui possible: els mestres han de dominar la llengua anglesa. 

Actualment a Catalunya ja s’ofereixen assignatures en anglès com el Science, que són 

les ciències naturals, o History, història. A part, a molts centres es llegeixen els llibres 

de lectura en anglès o al menys hi ha la possibilitat. Tot i això els pares demanen que 

els alumnes dominin l’anglès i que les escoles segueixin invertint  temps i recursos per 

a aconseguir-ho. 

Una altre proposta és l’ús de les noves tecnologies ja que és necessari adaptar-se  als 

nous recursos i les noves eines que ofereix la societat i cal aprendre com utilitzar-los. 

Proposen que s’ensenyi als alumnes com fer-ne un bon ús, a utilitzar els programes 

bàsics com l’Excel el Microsoft Word, a fer bones presentacions amb suports 

tecnològics, en resum a treure profit de les noves tecnologies i conscienciar als 

alumnes de que són bones i fins i tot recomanables per a l’estudi. Per a que això sigui 

possible alguns diuen que es permeti l’ús dels mòbils i les “tablets” a l’aula i de 

potenciar més l’assignatura TIC. 

A continuació analitzarem l’ampli repte d’educar en valors a la societat del futur. 

Aquest punt és molt extens i molt difícil d’estructurar ja que hi ha  hagut pares que han 

generalitzat el concepte però n’hi ha d’altres que l’han especificat fins al punt de que 

proposaven treballar tan sols uns valors deixant de banda uns altres. El que finalment 

he fet ha sigut agrupar totes les propostes que han anat plantejant en un únic repte i a 

partir d’aquest explicar-lo.  En casi totes les fitxes un dels tres reptes era relacionat 

amb els valors, per tant s’intueix i s’arriba a palpar la preocupació i l’interès que tenen 

els pares en que als seus fills no només se’ls ensenyi uns coneixements acadèmics sinó 

que l’escola també sigui un lloc que els eduqui com a persones. Els pares veuen 

necessari que  els seus fills es forgin una personalitat que no es deixi influenciar per les 

masses, en que assoleixin una maduresa que els permeti ser autònoms i tenir sentit de 
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la responsabilitat, que es comprometin en els seus deures diaris, que tinguin confiança 

en si mateixos, que tinguin consciència social, que s’impliquin en la societat i que 

siguin solidaris. També que es treballi la iniciativa pròpia, el conèixer i buscar per 

interès propi, el tenir reptes que assolir i emprendre’ls amb il·lusió. Aquí més d’un 

proposa que es doni més importància a l’Emprenedoria i a la competitivitat, que lluitin 

pels seus objectius. Però on més han insistit els pares és en el respecte i en 

l’ensenyança de gestió de fracassos. Pel que fa al respecte, que respectin als 

professors, a la gent i les diferències ja que actualment vivim en un món molt divers i 

amb pensaments molt diferents. Pel que fa a l’ensenyança de gestió de fracassos, he 

entès que es refereixen a que l’escola els prepari a afrontar les futures decepcions 

laborals, el veure que no poden tirar endavant els estudis, el sentiment de fracàs en 

general.  

I dins d’aquest gran concepte entraria també l’interès dels pares en formar i 

conscienciar als alumnes sobre els temes actuals i propis de l’edat. Són exemples les 

drogues, l’alcohol, el tabac, el sexe i la conducció prudent. Podem veure que els pares 

que van fer aquest tipus de proposta són pares amb fills a l’ESO o al Batxillerat ja que 

dedueixo que els pares amb fills a la Primària són els que han optat per informar als 

nens sobre les normes cíviques, el reciclatge, etc. 

Explicats els tres reptes que els pares han pensat que són els més importants, passaré 

a nombrar els que també han rebut importància. 

Ha sortit per part de molts pares el desig de que es treballi més en equip, ja que 

actualment busquen aquesta capacitat en la persona, el saber estar en un grup i assolir 

uns objectius, el acceptar altres punts de vista i unir-los per arribar a conclusions 

conjuntes. El treball cooperatiu en general està cada cop més treballat però és un 

repte difícil perquè és molt més fàcil treballar i organitzar-se individualment.  

També un altre repte plantejat ha estat el de adquirir habilitats socials com el parlar en 

públic, expressió oral i escrita, en definitiva, la comunicació. 

I per últim diuen que la societat valorarà molt l’esforç.  És a dir, si un alumne s’esforça, 

si li suposa un treball extra l’estudi, la dedicació i la constància envers el treball. És 
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més, més d’un diu que més que mirar les notes el que s’hauria de mirar o el que es 

mirarà serà l’esforç de la persona. Per tant, des de l’escola s’hauria de fomentar més i 

donar més importància. 

Finalment, tot i que no m’hi recrearé, nombraré altres reptes que també han estat 

considerats. Alguns pares proposen fer més esport i més extraescolars, altres, un grup 

més nombrós, aposten per la creativitat a partir d’activitats vinculades a l’esfera 

curricular, més d’un donar més importància a la lògica i al càlcul, més pràctica al 

laboratori, educar i formar els alumnes en el lideratge i que les escoles ofereixin una 

atenció individualitzada a l’alumne.  
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6. ENQUESTES A PROFESSORS DE PRIMÀRIA I ESO: 

Aquest és l’apartat de la pràctica en el que he enquestat a professors que donen classe 

a la primària i a altres que les donen a l’ESO, en resum, als docents que treballen en 

l’etapa de l’educació obligatòria. L’objectiu és veure què pensen els professors 

catalans del nostre sistema educatiu, quins motius els van portar a ser professors i les 

seves propostes de canvi. Per a la realització d’aquestes enquestes em vaig ajudar dels 

apartat de la part teòrica on parlo de l’exigència, la formació i el respecte del 

professorat i la part on m’informo del sistema educatiu català. De les enquestes als 

professors he extret unes conclusions pròpies que aniré descrivint després del gràfic de 

cada pregunta. 

Tots els professors han contestat sincerament , han respòs les preguntes de manera 

clara i argumentades i han mostrat una actitud positiva i d’interès cap al treball, cosa 

que m’ha ajudat molt a l’hora d’analitzar les enquestes. 

Per tenir una mostra equilibrada he repartit les enquestes a l’institut públic de 

Montbui, l’IES Pla de les Moreres i a dos col·legis concertats: Montclar (docents tant de 

primària com de l’ESO), a Jorba i al col·legi Camp Joliu (docents només de primària), 

situat al Baix Penedès. Això fa que la mostra sigui bastant equilibrada en quant els 

enquestats que es dediquen a l’educació primària i els que es dediquen a l’ESO. També 

fa que sigui una mostra de professors que treballen en col·legis més aviat d’àmbit 

rural. El nombre d’enquestes repartides va ser de 60, de les quals he obtingut resultats 

de 51.  
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PREGUNTA 1: 

 

He aconseguit el meu objectiu que era tenir la meitat de respostes de professors de 

col·legis públics i l’altre meitat de privats o concertats. Ho he volgut fer així ja que les 

condicions dels professors en cada cas varien en alguns aspectes i tot i que no faré en 

ningun moment referència a les diferències entre aquests volia tenir l’opinió de tots. 

PREGUNTA 2: Nota mitja de Batxillerat: 

Aquesta pregunta l’he fet amb la intenció de veure el nivell dels actuals professors del 

sistema per saber si aquests reflectien el que tot sistema educatiu vol aconseguir: bons 

resultats en els estudiants. El que he fet ha sigut una mitjana amb les notes obtingudes 

i el resultat ha estat d’una nota mitja de 7’39. En un principi aquesta nota pot 

sorprendre ja que és molt més elevada que la nota que demanen al grau de Magisteri 

(a la UB per exemple, demanen un 7’4 sobre 14) per tant arribo a la conclusió que són 

els professors de l’ESO que eleven el nivell considerablement. El resultat és bastant 

positiu tot i que comparant-lo amb el de Finlàndia ens quedem a 1’61 punts per sota 

de la seva mitja. Vull destacar la sorpresa al veure que un dels enquestats tenia una 

nota de Batxillerat de 10 i que uns altres sis tenien un 9. 

PREGUNTA 3: Nota mitja de la Selectivitat o equivalent: 

Aquí preguntava la nota de la Selectivitat ja que vull veure més o menys quina és la 

nota de tall mitja amb la que entren els professors que donen classe a les diferents 

etapes de l’educació obligatòria. Em va ser impossible trobar-la per Internet ja que en 

52% 

48% 

Treballa en un centre públic o privat? 

Públic

Privat
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el grau de Magisteri la nota varia segons la Universitat i segons la demanda i en el cas 

dels professors de l’ESO, varia segons el grau que hagin estudiat. Per tant, al no tenir 

ninguna dada verídica, he decidit trobar-la a través de les enquestes. La nota mitja ha 

estat d’un 7’09 sobre 10, nota molt propera a la del Batxillerat.  

PREGUNTA 4 i 5: Dedicar-se a la docència va ser la seva primera opció? En cas que la 

resposta sigui negativa, quina era i perquè va decidir finalment dedicar-s’hi?  

 

El resultat és xocant. Casi un 40% dels enquestats responen que dedicar-se a la 

docència no era la seva primera opció. Al pregunta’ls-hi  el perquè, això és el que han 

respòs:  

La raó més citada ha estat perquè la feina a la que es dedicaven abans estava mal 

pagada i veien la docència com un recurs possible.  

Una altra ha sigut a causa de problemes i entorn familiar. Amb aquesta resposta arribo 

a la conclusió, per les argumentacions que m’han donat, que un problema familiar pot 

ser els horaris laborals, el no tenir feina i que hi hagi una oferta a professor, etc. 

També han contestat que era una possible sortida laboral al grau que havien estudiat, 

que no requeria tan esforç  com la seva primera opció laboral o que va ser per pura 

casualitat.  

61% 

39% 

Dedicar-se a la docència va ser la 
seva primera opció? 

Sí

No
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Aquestes raons em porten a pensar que són totes pròpies de docents de l’ESO, ja que 

els professor de Primària ja saben des de un principi que la seva professió serà dedicar-

se a l’ensenyament i les condicions que això comporta.  

Tot i així també han hagut professors que han estudiat Magisteri que han respòs que la 

docència no era la seva primera opció, i la raó majoritària que han donat ha estat que 

amb la nota que tenien no entraven a la seva primera opció.  

Com a conclusió d’aquest punt dir que  hi ha un nombre massa elevat, dels professors 

enquestats, que la docència no és la seva vocació professional i que la majoria 

d’aquests són els que es dediquen a l’ensenyança de l’ESO. Per tant, si no ens 

deixaríem operar per un metge que no té vocació real per la sanitat, perquè deixem 

que els nens i joves de la nostra societat s’eduquin amb mestres que no tenen vocació 

a l’ensenyar?   

Dient això no descarto que alguns d’aquests professors que en un principi no s’havien 

plantejat ser docents, estiguin motivats amb la seva feina, o que realment hagin 

descobert que dedicar-se a l’ensenyança és el que els hi agrada fer. 

PREGUNTA 6: Exposi les motivacions personals que el porten a ser professor: 

Amb aquesta pregunta vull descobrir les motivacions que tenen els professors en la 

seva professió. Realment aquest és dels punts que més m’ha agradat treballar perquè 

m’he adonat que tot i que hi ha un nombre de professors que estan una mica 

desmotivats en la seva feina, hi ha una majoria que tenen la il·lusió de transmetre els 

seus coneixements, d’aprendre dels seus alumnes i de millorar l’educació.  

Com que la resposta d’aquesta pregunta és molt oberta resumiré a grans trets el que 

han respòs. En casi totes les respostes han sortit identificats tres aspectes.  

El primer és el poder compartir amb els infants o joves els coneixements acadèmics  

que motiven a cada professor en concret. Per posar un exemple, això és el que respon 

una professora de l’escola Montclar: “Penso que hi ha infinitat de coses interessants 

per conèixer i experimentar. No sempre tenim l'oportunitat d'endinsar-nos-hi o 

simplement d'adonar-nos que hi són i que hi ha un món apassionant darrere seu. La 

tasca de professora em permet donar a conèixer allò que a mi m'ha emocionat, m'ha 
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interessat i m'ha motivat a voler conèixer més i més. El meu desig és que gràcies a això 

els alumnes puguin experimentar el mateix que jo, per exemple, llegint un poema, o 

puguin sentir-se interessats per algun aspecte de la matèria.” Crec que aquesta reflexió 

plasma bastant bé l’interès dels professors a transmetre els seus coneixements. 

El segon aspecte que motiva a una gran majoria és ajudar a formar els alumnes no 

només acadèmicament sinó que també a nivell humà. Educar en els valors, ajudar en el 

desenvolupament integral dels alumnes, treure el millor de cadascun, etc. L’exemple 

en aquest cas és d’un professor de l’institut del Pla de les Moreres que diu: “Intentar 

aconseguir transmetre uns valors que considero importants com ara el treball, la 

disciplina, el respecte, la constància...” I ho complemento amb la resposta d’un 

company seu: “Valorar l’aprenentatge i l’evolució dels alumnes i al mateix temps poder 

ajudar al desenvolupament integral dels nens.” 

El tercer és l’aprendre dels alumnes i considerar que l’educació es clau per la societat. 

En aquest cas l’exemple és d’una professora de Camp Joliu: “Trobo importantíssima 

l’educació, penso que és una tasca molt important per la societat. M’encanta aquesta 

professió, aprenc molt dels nens!”  

També comentar que molts han dit que els hi encanta estar en contacte amb els 

adolescents i els nens i que troben molt gratificant el veure com aquests creixen en els 

dos aspectes comentats. Poso l’exemple d’una professora del Montclar: “Me encanta 

trabajar con jóvenes, el contacto con la gente para mi es fundamental. Me divierten 

los adolescentes.” 
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PREGUNTA 7: 

 

Altre cop sorprenent. Ningun dels professors enquestats pensa que tenim un sistema 

educatiu de nivell alt, només un 23% pensa que és de nivell mitjà i un 77%, més de dos 

terços, pensa que és de nivell baix. No crec que faci falta cap comentari o conclusió, el 

resultat parla per si sol.  

Aquesta pregunta finalment no l’he analitzat ja que cada resposta era diferent i no 

extreia cap conclusió que em pogués servir per a les conclusions generals.   

PREGUNTA 9: Creu que en el nostre país els professors són valorats tal i com es mereix 

la societat?sadssssLWFJKHC<SJKLSFKJCHCDSIUCDGJKSDAGKAJGHDSJKZGAKUHGDSKKH 

 

23% 

77% 

Valoració personal del sistema 
educatiu espanyol: 

Alt

Mitjà

Baix

9% 

91% 

Creu que en el nostre país els professors 
són respectats i valorats tal com es mereix 

el càrrec que tenen davant la societat? 

Sí

No
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La resposta torna a ser clara i sorprenent: només un 9% dels enquestats pensen que 

els professors espanyols són respectats i valorats tal i com es mereix el seu càrrec 

davant la societat. I això es nota i no només els professors en són conscients. El 

professor ja fa molts anys que a Espanya va deixar de ser una figura que imposava una 

autoritat i va passar a ser víctima d’una societat que no el valorava tal i com es mereix. 

Raons del perquè ha succeït? No està clar, molts factors han influït. Un podria ser el 

que he comentat anteriorment, que la docència és un recurs per aquells que no saben 

què estudiar, pels que no tenen suficientment nota o pels que no tenen treball. Això fa 

que el prestigi de ser professor decaigui i que els bons estudiants vegin la docència 

com una professió poc valorada. També pot ser la poca confiança que posa el govern 

en els professors, ja que constantment es fan inspeccions escolars per assegurar que 

tot marxi segons ha de ser. Aquesta desconfiança ha estat transmesa a les famílies, en 

concret als pares, que tampoc confia en el professorat i molts cops el culpa del fracàs 

dels seus fills. El propi alumnat tampoc valora massa els professors, ja que si tan el 

govern com les famílies no valoren ni respecten la figura del professor, què farà 

l’alumne? Conscient de que estic generalitzant, vull dir que no sempre és així, però que 

una gran majoria dels enquestats ho pensa. 

PREGUNTA 10: Anomeni dos punts forts i dos punts febles, segons la teva opinió, del 

sistema educatiu espanyol. 

Per a l’anàlisi d’aquest punt el que faré és un quadre amb els punts més comentats per 

ordre. Les respostes d’aquestes preguntes em serveixen molt per a les conclusions 

finals. No tots els enquestats han sabut respondre a la pregunta, i alguns han dir que 

pel que fa als punts forts, no han sigut capaços de trobar-los.  
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PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Escola inclusiva IIIIIIIIIIIIIIIII 

Àmplia oferta de formació dels docents 

IIIIIIIIIIIIII 

Educació pública gratuïta que garanteix 

una mínima qualitat IIIIIIIIIII 

Bona predisposició professorat IIIIIIII 

Universal IIIIII 

Professionalitat docents IIIII 

Organització dels centres IIII 

Noves tecnologies  II 

Equipament dels centres II  

Costa trobar-los II 

Gran oferta de centres públics 

Pluralitat de centres educatius 

El professorat lluita sense defallida i a 

contracorrent contra valors 

“antipedagògics” inculcats pels mitjans, 

les modes... 

Voler estar sempre al dia, reciclatge del 

professorat i acceptació de tothom al 

sistema educatiu 

Classes amb pocs alumnes comparats 

amb altres èpoques 

Es garanteix l’ensenyança de les 

assignatures troncals 

Optimisme i afany de millora 

Reiterats canvis legislatius (sistema 

educatiu polititzat) IIIIIIIIIIIIIIIII 

Falta recursos econòmics IIIIIIIII 

Poca exigència acadèmica als alumnes 

(baix nivell)IIIIII 

Poc foment de la creativitat IIIIII 

Falta en la formació de valors cívics i 

humans bàsics  IIIII 

Poca part pràctica IIII 

Poca comunicació oral II 

Ràtios molt altes II 

Falta d’autonomia per part del centre I 

Pèrdua progressiva de drets i privilegis 

dels docents 

Potenciació excessiva de l’escola 

concertada. Això divideix els alumnes 

segons procedència social 

Falta ensenyar a pensar 

Parlar constantment de valors que el 

propi sistema no té 

La manca de mitjans per fer front a la 

diversitat d'alumnat 

Massa diferència de currículums entre 

comunitats autònomes i masses hores  de 

llengües autonòmiques curriculars 

Molt centrat a les classes magistrals 

S’hauria de fer que l'alumne fos més 

autosuficient 

Educació cívica i en valors 

Nivell acadèmic cada vegada més baix 
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PREGUNTA 10 i 11: Afegiria alguna assignatura en l’actual currículum o dedicaria més o 

menys hores a alguna? En cas afirmatiu especifica quina o quines: 

 

Com podem veure, casi un 75% dels enquestats pensen que el currículum actual 

necessita un canvi en les assignatures que s’imparteixen actualment. El que aquests 

proposen són les reformes següents:  

-El que una majoria proposa és que es doni més importància a les assignatures 

relacionades amb l’art, la música, la creativitat, l’esport i la lliure expressió (com el 

teatre). Molts ho argumenten dient que és vital que l’alumne sigui capaç d’expressar-

se i reflexionar mitjançant activitats que permetin desenvolupar el  seu pensament 

propi. En aquest punt englobaria el que molts professors també han comentat: 

l’experimentació, i la part pràctica. Que les classes estiguin més focalitzades a la 

pràctica, a la realització del que estudien, a la investigació i no tant a dictar teoria.  

-Un altre sector proposa que l’alumne sigui més autònom i que pogués fer projectes 

que incloguin més disciplines. Una professora de l’escola Montclar posa l’exemple 

següent: “Fer un treball sobre les piràmides i treballar història, geografia, 

matemàtiques (àrees i volums), física (com transportar una roca per una pendent), 

religió (creences en el més enllà), etc.” Trobo que és molt bona reflexió i que és una 

cosa que Finlàndia està estudiant actualment, el substituir algunes assignatures per 

projectes.  

74% 

26% 

Afegiria alguna assignatura en 
l'actual currículum o dedicaries més o 

menys hores a alguna? 

Sí

No
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-Altres també comenten que augmenti l’oferta de llengües estrangeres, traient així 

hores de català i castellà. També hi ha hagut un nombre, més reduït, que proposa 

treure la religió catòlica de les escoles i dels instituts, i dedicar aquestes hores al reforç 

d’altres assignatures. 

PREGUNTA 12: Seguidament proposo uns quants aspectes que crec que s’haurien de 

millorar per tal de fer del nostre sistema educatiu un sistema més fort i millor. 

Puntuï’ls segons la seva importància de menys (1) a més (4) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per analitzar aquesta última pregunta he calculat la mitjana aritmètica de cada aspecte 

proposat i ordenat els resultats en la taula. Podem veure que el factor que els 

professors creuen que necessita menys millora és el de canviar els horaris, hores 

lectives, etc. Tot i que hagi estat el que ha rebut la puntuació menys baixa, en general 

els professors han avaluat molt alt tots els aspectes, ja que gairebé no hi ha hagut cap 

1. El segon menys votat, molt empatat amb que el que acabo de comentar, és el de 

donar més llibertat en el currículum. Pet tant, el que em preguntava en la part teòrica 

Pactar una llei d'educació 

permanent, inamovible, 

independentment de qui governi 

3,5806452 

Reconeixement social de la figura 

del professor. 

3,580645 

 

Millorar la formació del 

professorat. 

3,387097 

Fomentar la relació entre la família 

i el professor. 

3,096774 

 

Reduir el nombre d'alumnes per 

aula. 

2,935484 

 

Més llibertat en el currículum. 

 

2,666667 

 

Canviar els horaris, posant més o 

menys temps d'esbarjo, d'hores 

lectives… 

2,645161 
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sobre si els professors es veien molt pressionats en el currículum, té una resposta més 

aviat negativa. Hi ha coses més importants que els hi preocupa i que són una prioritat. 

Seguidament trobem l’aspecte de reduir el nombre d’alumnes per classe, que quasi 

arriba als 3 punts. Actualment la ràtio d’alumnes per classe és de 25 per la primària i 

de 30 per l’ESO, mentre que fins al 2012 era de 30 a la primària i 37 a l’ESO. Tot i això, 

els professors encara troben que la ràtio és massa elevada, i demanen reduir-la. El 

següent aspecte, el de fomentar la relació entre la família i el professor ja ha rebut una 

mica més d’un 3 de puntuació, per tant, ja comencem a entreveure quins factors són 

els que necessiten més millora. Els professors consideren que la relació professor-

família ha de ser més estreta o s’ha de promoure més, i creuen que és més important 

que les hores lectives, que la llibertat en el currículum, etc. Podem veure doncs, que 

demanen més participació per part del subsistema familiar. El tercer aspecte més 

votat, amb aproximadament 3’4 punts, és millorar la formació del professorat. Ells 

mateixos han estat capaços d’autoavaluar-se i d’adonar-sen que la formació que reben 

no és suficient. En la teòrica em vist els pocs estudis pedagògics que demanen als 

professors de l’ESO i pot ser, no ho puc assegurar, que la majoria dels enquestats es 

refereixi a incrementar-los. Els dos aspectes més votats es troben en un empat, i són: 

Millorar el reconeixement social de la figura del professor i pactar una llei d'educació 

permanent, inamovible, independentment de qui governi. No m’ha sorprès gens, ja 

que és normal que els professors vulguin que se’ls reconegui la feina que fan per la 

societat i que vulguin un sistema educatiu estable que no es basi en cap pensament 

polític concret. 

 

Aquí acabo l’estudi de les enquestes als professors amb noves idees, nous punts de 

vista i nous aspectes a millorar. 
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7. ENQUESTES ALS ESTUDIANTS CATALANS: 

En aquest apartat de la part pràctica el que faré serà analitzar els resultats de les 

enquestes que van contestar els estudiants catalans. L’objectiu d’aquest estudi és 

veure com valoren els alumnes el seu sistema educatiu, quins punts de millora 

proposen i què en pensen de l’educació que reben actualment. 

La mostra dels estudiants catalans ha estat d’uns 100 alumnes amb una mitjana d’edat 

de 16 anys aproximadament, és a dir, que la majoria dels estudiants que han participat 

en l’enquesta estan cursant l’ESO o el Batxillerat. Per tal de que els resultats fossin  el 

més reals possibles, els alumnes que han respòs estudien tant a col·legis públics (casi 

un 40%) , concertats (un 50% aproximadament) i privats (una mica més del 10%), amb 

una mica més de participació d’alumnes de centres concertats, com ara de l’empresa 

d’Institució Familiar d’Educació, i això ha afectat una mica en algunes de les respostes. 

Hi ha mostra de les quatre províncies catalanes, i tot i que en  un principi pot semblar 

irreal, com que l’enquesta es feia via web, aquesta estava a l’abast de tots, i tan sols 

em va fer falta contactar amb uns quants estudiants de cada província i aquests es van 

encarregar de repartir-les. Tot i això, el fet de ser noia i de viure a Igualada, ha tingut la 

seva repercussió en la mostra, ja que molts dels enquestats són igualadins i, encara 

que he intentat que participés el mateix nombre de nois que de noies, finalment hi ha 

hagut un 63’2% de participació femenina i un 36’8% masculina.  

Dir el mateix que he comentat de l’enquesta als professors i del projecte amb els 

pares, que gairebé tots els enquestats s’han mostrat participatius, reflexius i bastant 

positius en les respostes. 

Les enquestes les afegeixo als annexos. 
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L’ordre que seguiré per a mostrar els resultats amb el seus respectius anàlisis i 

comentaris serà el mateix ordre de l’enquesta, i en la part esquerra del full es veuran 

els resultats dels estudiants catalans i en la dreta els dels finlandesos. 

No mostraré totes les respostes ni les analitzaré ja que hi ha algunes que no són 

rellevants per al meu treball. Les preguntes que analitzaré seran la 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

i 11. 

Pregunta 1: Avalua els següents aspectes relacionats amb la teva educació: 

Comencem doncs per la primera pregunta on els hi mostrava en una taula d’avaluació 

uns quants trets relacionats amb l’educació que jo, desprès de fer el treball teòric 

considerava que eren importants. El que havien de fer era avaluar cada aspecte segons 

creguessin que s’està duent a terme. El primer tret és la confiança entre l’alumne i el 

professor: 

  

Veient el resultat podem veure que una mica més de la meitat dels alumnes creuen 

que la relació que hi ha entre ells i els professors del seu centre és alta, per tant arribo 

a la conclusió de que es senten en confiança a la seva escola. Hi ha un terç dels 

estudiants però que creuen que la confiança és mitjana i una mostra molt petita pensa 

que és baixa o gairebé nul·la.  
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Tot i aquest 9.6 %, en general m’he quedat bastant sorpresa amb els resultats tan 

positius, però no només en aquest aspecte, sinó que en gairebé tots els d’aquest punt. 

 

En aquest cas també han valorat molt alt el prestigi i el respecte del professor, encara 

que podem veure un petit, casi insignificant percentatge d’alumnes que ho puntuen 

baix i segueix estant un percentatge considerat d’alumnes que ho puntuen mitjà. Vull 

comentar que si comparem les respostes d’aquesta pregunta amb les respostes d’una 

pregunta molt semblant que vaig fer als professors, veiem que xoquen 

exageradament. Els alumnes pensen que els professors sí que estan alta o 

mitjanament ben valorats i respectats en la societat mentre que una gran majoria dels 

professors pensen que no. Per la banda del prestigi social, entenc que segurament es 

tracta de que la cultura del nostre país deforma la figura del professor i que és 

quelcom que potser els nens a aquestes edats no ho han assimilat del tot, però per la 

banda del respecte cap els professors, em sorprèn que els estudiants responguin que sí 

que els respecten i que els professors pensin en una gran majoria que no.  Això em 

porta a pensar: I si el concepte de respecte és diferent en els professors que en els 

alumnes? Per contestar-me, vaig preguntar de manera directa, és a dir sense 

formulari, ni entrevista i sense la intenció de fer cap tipus d’estadística, a cinc 
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professors quan se sentien respectats i a cinc alumnes quan creien que respectaven a 

un professor. 

 

Torna a guanyar la puntuació alta, mentre que aquest cop el que em sorprèn és la 

quantitat d’estudiants que puntuen baix, un 23’3%. Tenint en compte que mentre que 

els professors finlandesos han d’estudiar la carrera de Magisteri i Pedagogia si volen 

donar classe fins a alumnes de 15 anys, els catalans tan sols ha de tenir la carrera de 

Magisteri (que inclou un caràcter pedagògic) si volen donar classe a Primària i un 

màster universitari 7 si volen donar classes a l’ESO. Per tant, si la mitjana d’edat dels 

estudiants catalans és de 16, això em fa pensar que els professors que els manca més 

formació, tant pedagògica com en el mètode d’ensenyament, són els de l’ESO.  

 

 

                                                           
7
 Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria , Batxillerat, Formació Professional. 
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Aquí també veiem que la puntuació és molt alta, i analitzant més a fons el perfil dels 

que han respòs alt, m’he donat compte que una majoria venen de la cadena de 

col·legis concertats Institució Familiar d’Educació, que com ja diu el seu nom, vetlla per 

una educació on les famílies no es quedin al marge del procés de formació, tant 

acadèmic com personal, dels seus fills. 
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La meitat dels enquestats considera que estan mitjanament pressionats i un 12’7 % 

assegura que no té cap tipus de pressió a causa de l’entorn social. Això és molt bo, ja 

que si ho comparem amb Corea del Sud, país amb els millors resultats del món, 

aquests estan tan pressionats pels estudis, que els horaris dels estudiants són 

exagerats i acaben succeint tragèdies. Menys d’un terç manifesta  que la pressió és alta 

i arribo a la conclusió que no és una pressió social, sinó que pot ser fruit dels objectius 

acadèmics que els alumnes s’han proposat.  

Pregunta 3: Per quina raó estudies?  

 

Amb aquesta pregunta em proposava descobrir per quina raó els alumnes estudien. El 

resultat és molt clar: aproximadament el 80% dels alumnes estudien ja que necessiten 

els seus estudis pel seu futur acadèmic. També veiem que 8 de cada 100 estudiants 

estan estudiant per obligació. Parlant l’altre dia amb un professor d’Institut em va 

comentar: “Estar fent classe a 30 alumnes de 15 o 16 anys on tres dels quals no estan 

capacitats per estudiar o estan allà contra la seva pròpia voluntat és molt dur i espatlla 

el funcionament de la classe.” Fent un càlcul ràpid podem veure que segons les dades 

d’aquesta enquesta sortirien 4 classes de 25 alumnes, i en cada classe n’hi haurien un 

mínim de dos que no volen estudiar i no mostren interès. Finlàndia tampoc ha donat 

solució a aquest problema, però tot i això, aquests segueix estant present.  
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Pregunta 4 i 5: Escriu un aspecte positiu i un de negatiu del teu sistema educatiu.  

 Més de 20 estudiants creuen que l’aspecte positiu del nostre sistema educatiu és la 

llibertat. Alguns concretaven que era la llibertat a fer el que un vol estudiar i altres que 

també la llibertat a escollir el tipus d’escola que es vol. Aquestes respostes m’han 

sorprès molt ja que els alumnes han sabut detectar més bé que els professors els 

valors que reflecteix el nostre país. Realment la llibertat és un aspecte positiu en el 

nostre sistema i és quelcom que no hem d’oblidar ni passar per alt a l’hora de fer la 

crítica constructiva. 

 Un altre aspecte que ha estat molt destacat són els horaris. Els alumnes agraeixen que 

l’horari escolar permeti combinar escola i extraescolars i que es doni la possibilitat de 

fer horaris intensius per tal de tenir dos o tres dies a la setmana tota la tarda lliure. 

També comenten que la quantitat d’hores lectives està molt bé ja que no és un horari 

massa intens. Finalment algun comentava que els horaris estan molt bé però que es 

podrien augmentar les hores de pati. 

Un altre aspecte que ha sortit bastant és que hi ha bastants bons recursos a les aules i 

a les escoles en general i que cada cop es lluita més per introduir els recursos digitals. 

També han comentat que el fet de que el col·legi sigui gratuït fa que tothom tingui 

l’oportunitat de formar-se, que hi ha molta varietat d’estudis a escollir i que es mostri 

molta importància a l’Anglès. 

La pregunta quatre és just la inversa a la tercera, ja que en aquest cas demano un 

aspecte negatiu. 

A l’hora de dir aspectes negatius els estudiants han estat més oberts i no ha sortit casi 

ninguna resposta que es pugui generalitzar. Els que han estat més citats són el canvi 

constant de lleis i el no haver-hi una llei fixe que deixi de costat les opinions polítiques, 

les formes d’aprenentatge com el poc treball en equip o la gran quantitat de classes 

magistrals i que el nivell que ofereixen a les escoles és majoritàriament baix. 

Altres aspectes negatius han estat el que només es valorin els coneixements amb 

exàmens i posant una nota que no sempre reflecteix el teu esforç personal, ha sortit 

també la poca importància que es dona a les assignatures relacionades amb l’art i la 
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visió espacial com la música, la plàstica, el dibuix i la creativitat, que hi ha molt poca 

atenció personalitzada, que estudiar és obligatori fins a una edat massa avançada  i 

que es basen molt en la teoria i molt poc en la pràctica. 

Els que només han estat resposta d’un o dos enquestats són la falta de motivació a 

l’hora d’estudiar i la poca organització i comunicació del govern amb els centre. 

Pregunta 6 i 7: Afegiries alguna assignatura en l’actual currículum? Especifica quina. 

                                                                                           

Una mica més de la meitat dels enquestats volen una millora en l’oferta d’assignatures 

mentre que un 47’1% es conformen amb les que ja hi ha. La part que vol una reforma 

té diferents propostes. Les tres propostes més comentades han estat dedicar més 

hores en l’aprenentatge dels idiomes i augmentar l’oferta d’aquests (que hi hagi la 

possibilitat d’estudiar francès, alemany, xinès, rus, en general les llengües que ara 

mateix són necessàries). La segona ha estat incrementar o en alguns casos oferir a tots 

els cursos de l’ESO l’assignatura d’art, i m’ha sorprès molt ja que hi ha un gran nombre 

d’estudiants que pensen que la lliure expressió i el dibuixar la realitat ajuda molt a 

l’hora d’assimilar els conceptes. L’última proposta més comentada és el practicar més 

l’oratòria i la comunicació fins al punt de dedicar hores setmanals fixes a la seva 

pràctica.  
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Altres propostes que encara que  no han tingut un paper massa representatiu també 

han estat escrites són una assignatura de cultura general i pensament polític, més 

hores de música, economia per a tots, més oferta d’optatives i l’eliminar la filosofia. 

Pregunta 8: Quantes hores al dia dediques a l’estudi fora de l’aula?  

 

Sorprenentment un 60% dels estudiants catalans enquestats dediquen dues hores o 

més diàriament a l’estudi. Tot i això, els resultats estan molt per sota dels finlandesos, i 

com veuré desprès en una de les entrevistes, els finlandesos en general, dediquen 

entre una hora i mitja o dues a l’estudi. Aquí podem comprovar que no només compte 

l’esforç i les hores que un alumne dedica a l’estudi, sinó que també s’ha de tenir en 

compte  la manera d’ensenyar dels professors i el mètode d’estudi de l’alumne. Altre 

cop Finlàndia, perdó si em repeteixo, ens dóna una lliçó que em d’aprendre : no està 

en la quantitat sinó en la qualitat.  
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Pregunta 10: Escriu, segons el teu criteri, les dues professions més ben valorades al teu 

país: 

 

1.Metge  

2.Sortides laborals relacionades amb el dret. 

3.Enginyiers                                                        

4.Empresaris 

5.Futbolistes o professionals  

 esportius  

 

 

Mirant els resultats podem veure que un factor clau a l’hora de determinar el valor 

d’una professió és el salari que es cobra. En el capdamunt veiem que els doctors són 

els més valorats, i s’entén perfectament; bon salari, professió clau per una societat i 

estudis que no estan a l’abast de tothom. Però sorprèn que d’aproximadament 100 

enquestes, només tres dels enquestats han posat professor. 

Pregunta 11: Quan creus que assimiles i interioritzes millor un concepte, quan el 

memoritzes o quan fas un treball en grup o individual sobre aquest?  
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La resposta és clara, a una gran majoria d’alumnes els hi és més fàcil interioritzar i 

assimilar un concepte que en fan un projecte, ja que al fer un treball l’alumne és qui 

planteja la hipòtesi, estructura el projecte, busca la informació i estudia el treball per 

tal d’assegurar-se que domina el contingut. El que s’aconsegueix quan ens fan 

memoritzar conceptes és examinar-nos segons la capacitat de memòria que tenim i no 

sobre el que realment em après. 

Finlàndia altre cop ens demostra que ha encertat. Ells ja fa anys que han canviat, en la 

mesura que els hi ha sigut possible, el mètode d’ensenyar i avaluar. 

Els alumnes han parlat, han donat la seva opinió i ara deixen en mans dels qui poden 

canviar les coses que aquestes canviïn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONS:  

Els objectius del meu treball eren investigar i estudiar l’educació finlandesa i els motius 

del seu èxit, conèixer més a fons l’educació catalana i trobar els possibles errors del 

nostre sistema educatiu. 

Realment he aconseguit tenir una informació real i suficient per a entendre la 

estructura i el funcionament de l’educació finlandesa. Tot i que no he pogut endinsar-

me del tot en el seu model educatiu ja que crec que es necessita una experiència 

personal al país, penso que he aconseguit el necessari per respondre a la meva 

hipòtesi inicial en la que em preguntava si el sistema educatiu finlandès és un èxit que 

tenim al nostre abast. Pel que fa a l’educació catalana, realment he aconseguit el meu 

objectiu. Per una banda he aprofundit en aspectes que desconeixia completament, 

com la història del nostre sistema educatiu, els requisits per ser professor o 

l’estructura del nostre currículum. Per altra banda, he aconseguit tenir el punt de vista 

dels pares, dels professors i dels alumnes, i veure les semblances i diferències 

d’aquests.   

Un cop he assolit els objectius que em vaig proposar, extrauré les conclusions del 

treball.  

Abans però, he realitzat un quadre que compara els trets més fonamentals d’ambdós 

sistemes educatius, per tal d’ordenar les idees principals. 

 

 

 

 

 

 



 

-QUADRE COMPARATIU:  

Prestigi i respecte del 
professorat 

El professor té un gran 
prestigi i respecte social 
gràcies a la cultura del país 
i a la importància de 
l’educació. 

Els professors consideren 
que no estan prou valorats 
socialment i que la 
professió no té prestigi 
acadèmic. 

Formació acadèmica i 
pedagògica del 
professorat 

Tant els professors de 
Primària com els de 
Secundària han de tenir el 
grau de Magisteri (engloba 
una gran part de caràcter 
pedagògic) 

Els professors de primària 
han d’estudiar el grau de 
Magisteri ( engloba una 
gran part de caràcter 
pedagògic) mentre que els 
de l’ESO han de tenir el 
títol del grau que han 
estudiat i un màster 
universitari de Formació 
del Professorat d'Educació 
Secundària Obligatòria , 
Batxillerat i Formació 
Professional. 

Grau de Magisteri Té una durada de 6 anys i 
els aspirants a estudiar la 
carrera han de tenir més 
d’un 9 de mitja del 
Batxillerat i de la revàlida 

Té una durada de 4 anys 

Professió vocacional La professió de professor a 
Finlàndia acostuma a ser 
professional ja que el 
docent saps des de un 
principi a què es dedicarà. 
També influeix el fet de 
que el grau de Magisteri 
sigui de difícil accés. 

Un nombre elevat de 
professors (basant-me en 
l’enquesta) diu que no 
entrava en els seus plans 
de futur dedicar-se a la 
docència i que van acabar 
sent-ho com a recurs 
laboral. Suposo que aquí 
influeix el fet de que la 
nota a Magisteri sigui 
relativament baixa i que 
els professors de l’ESO no 
hagin de tenir el grau de 
Magisteri. 

ASPECTES FINLÀNDIA CATALUNYA 



Metodologia de treball  Cada cop intenten centrar-
se més en 
l’experimentació, el treball 
en equip i en projectes 
pràctics i menys en les 
classes magistrals. 

Hi ha el mètode de classe 
magistral, es tendeix a 
avaluar des de ben petit 
basant-se en la memòria. 
Cada cop més s’introdueix 
el treball en equip. 

Tipus d’avaluació No es fan exàmens fins als 
nou anys. 
Fins a aquella edat no hi ha 
notes, tan sols un 
seguiment del progrés de 
l’alumne 
Notes del 4 al 10. 

Es comencen exàmens 
entre primer i segon de 
primària (6-7 anys). 
 
 
 
Notes de l’1 al 10. 

Relació professor-alumne, 
professor-família 

El mateix tutor passa tota 
la primària amb la mateixa 
classe (6 anys seguits). 
S’intenta respirar un aire 
càlid i relaxat. Bones 
instal·lacions per tal de fer 
sentir a l’alumne com a 
casa.  

El tutor canvia casi cada 
any. 
 
També s’intenta fer del 
centre un ambient familiar. 

Lleis d’educació Les lleis no canvien cada 
cop que canvia el govern ja 
que es van posar tots 
d’acord. Fa més de 17 anys 
que tenen la mateixa llei 
d’educació. 

Les lleis canvies amb la 
mateixa freqüència que 
canvia el govern. 3O anys 
de història i 7 lleis 
diferents. 

Tipus de centres Un 99% dels centres 
educatius són públics i 
tenen més prestigi que els 
privats. 

Un 63’2% són públics, un 
32’3% concertats i un 3’2% 
privat. 

Gratuïtat L’educació és 
completament gratuïta. 
Inclou els llibres de text, 
un àpat diari i transport. 

L’educació és gratuïta, 
però no inclou ni els llibres 
de text, ni servei de 
menjador ni transport. 

Estructura escolar Educació infantil no 
obligatòria i sense oferta 
pública. 
Curs preescolar no 
obligatori, oferta pública. 
Educació primària i 
secundària tota junta, 
obligatòria, oferta pública. 
Batxillerat i FP, no 
obligatori, oferta pública. 

Educació infantil no 
obligatòria i amb oferta 
pública. 
 
 
Educació primària, 
obligatòria, oferta pública. 
Educació secundària, 
obligatòria, oferta pública. 
Batxillerat i FP, no 
obligatori, oferta pública. 



Hores lectives 608h l’any durant 6 cursos 
primària 
1050h l’any durant 3 
cursos secundària  

875h l’any durant 6 cursos 
primària 
1050h l’any durant 4 
cursos ESO 

Idiomes 1 idioma nacional 
2 idiomes estrangers 

2 idiomes nacionals 
1 idioma estranger 

Creativitat, art, esport, 
música... 

56 hores (suma hores 
setmanals cada curs) 

41’5 hores (suma hores 
setmanals cada curs) 

Horari Cada classe 45 minuts i 15 
minuts descans 

D’entre dues a tres hores 
seguides classe, i desprès 
descans llarg. 

 

-Com a primera conclusió, vull dir que el sistema educatiu finlandès és realment un 

model educatiu per a qualsevol país. Ha aconseguit el que tots els sistemes busquen, 

una unió gairebé perfecta dels tres engranatges. Conscient de que en el meu treball 

m’he centrat bàsicament en estudiar i explicar el subsistema escolar, això no deixa de 

fer que tot estigui relacionat.  

Com he pogut comprovar durant tot el treball, un sistema educatiu no és només el 

sistema escolar, sinó que el conjunt de tres subsistemes: l’escolar, el familiar i el 

sociocultural. Sent així, quan un país, o una regió es proposa millorar la seva educació 

no ha de pensar només en millorar el rendiment acadèmic dels estudiants, sinó en 

millorar l’estructura de tot el sistema educatiu. Per tant, quan en la meva hipòtesi em 

preguntava si el sistema educatiu finlandès estava al nostre abast, m’equivocava de 

pregunta. La resposta a aquesta és definitivament que no. No està al nostre abast el 

sistema educatiu finlandès, perquè aquest forma part d’una cultura i d’una història 

íntegra en el seu país. El que sí que està al nostre abast, i no només a l’abast de 

Catalunya, sinó a l’abast de molts països, és l’èxit finlandès, entenent per èxit finlandès 

molt bons resultats acadèmics, una bona estructura del sistema educatiu, uns bons 

professors formats en tots els aspectes, una relació real entre el col·legi i la família, 

unes lleis d’educació definides i estables, etc. Ara que ja he reestructurat la pregunta, 

aquesta és: Està l’èxit educatiu finlandès al nostre abast? 

La resposta es sí, però què em de fer i què em de millorar per aconseguir-lo? Aquí 

comencen la meva sèrie de conclusions. 



-He vist que un dels principals problemes d’Espanya és que no té definides les lleis que 

regeixen l’educació del país, i no som conscients de que per posar en marxa una llei de 

tant importància es necessiten molts anys i molta estabilitat en el sistema. Per a 

resoldre el problema podem seguir l’exemple de Finlàndia, que fa 30 anys es va 

proposar definir una llei que no estigués polititzada i ho ha aconseguit, cosa que no vol 

dir que no hi puguin haver petits canvis o algun canvi de més importància. 

-Una altre preocupació, també de part de tots, alumnes, pares i professors és la 

importància de les llengües, en concret de l’Anglès. Tot i la quantitat d’hores que hi 

dediques, que són moltes comparades amb Finlàndia, no aconseguim uns resultats 

òptims. Finlàndia ens torna a donar resposta, però aquest cop no dins del sistema 

escolar sinó que es troba en el sistema sociocultural. El país no tradueix la televisió al 

finès, aquesta es troba en l’idioma original de la sèrie o del programa. El mateix passa 

amb el cine o amb una majoria dels llibres de lectura, i això fa que els nens no 

abandonin la pràctica de l’anglès en sortir de l’escola. No sé si realment el nostre país 

estaria disposat a renunciar a l’hàbit de mirar la televisió traduïda, ja que a part del 

gran canvi que suposaria, es perdria molta cultura cinematogràfica i l’àmbit de la 

traducció es veuria afectat. 

-En tercer lloc, he arribat a la conclusió de que els professors no se senten respectats i 

no tenen gaire prestigi social. A Finlàndia aquest respecte innat a la figura del docent 

té arrels històriques, mentre que a Catalunya no. Tot i això el sistema educatiu 

finlandès s’assegura de que aquest respecte cap al professor no es perdi, i ho 

aconsegueix formant i preparant molt bé al professorat i donant molta confiança i 

autonomia a aquest. El sistema educatiu català pot aprendre molt d’aquest aspecte ja 

que el propi govern reflecteix una certa desconfiança cap als centres educatius i això fa 

que les famílies imitin el comportament. 

-També he notat poca importància a la creativitat, a l’art, a les assignatures més 

experimentals , cosa que a Finlàndia no passa ja que durant la primària es treballen de 

manera específica. Trobo bastant fàcil incrementar les hores dedicades a aquestes 

assignatures i treure’n de complementàries o optatives. 



-Les hores lectives també són un problema, ja que n’hi ha moltes. Tot i això, reduir el 

nombre no és fàcil ja que les jornades laborals dels pares, si ara ja no són del tot 

adaptables a l’horari escolar, ho seran encara menys si reduïm aquest. A Finlàndia, per 

el contrari, han aconseguit que l’horari escolar i la jornada laboral estiguin 

perfectament compaginats.  

Aquests trobo que són els aspectes que hauríem de començar canviant, i desprès ja 

ens centraríem en factors que no són tan importants o tan urgents de canviar, com per 

exemple el mètode en el que s’avalua, l’estructura de primària i l’ESO, el grau que els 

mestres i professors han de tenir per donar classe, etc.  

-Com a última conclusió dir que m’ha enriquit molt aquest treball, que he après molt 

sobre l’educació, un aspecte que trobo fonamental per a la millora de la societat. 

L’educació a Finlàndia m’ha sorprès positivament i ha complert totes les meves 

expectatives i moltes més. 



Entrevista Ella Sirijola: 
 
Per acabar de desmentir tota la informació i per contrastar la meva recerca amb una 
experiència personal d’algun estudiant finlandès, vaig aconseguir contactar amb l’Ella, 
que va accedir a respondre una entrevista en anglès: 
 
Hi Ella! As you know I’m doing a research project about the Finnish education and I’m 
really interested with it so I would like to ask you some questions in order to know 
what you think about the education in your country, which aspects you would 
change…  Also I want to contrast the information I get to what’s the truth and I think 
you can help me. So, thanks for your time. 
-Well, first I want to ask you some personal information such as: Where do you live, 
how old are you and what are you studying. 
I am Ella Sirjola, I live in a northern part of Finland in Kuusamo, it’s a small village in the 
middle of nowhere I am 17year old and i am in high school. 
-Do you study in a public school? Do you know someone who studies in a private one 
or it isn’t common? 
In Finland actually all of the schools are public and education is free, you only have to 
buy the books. 
-Do you think your school is similar as all the schools of Finland? 
Well my school is pretty small but we study the same things as in the other high 
schools in Finland. 
-When did you learn to read? And at the school, at what age did you start reading? 
I guess I learned to read when I was 5 and in the school we start to read in the first 
year at the age of 7 
-Did you go on a kinder garden or did you stay at home until the age of six? 
I was in a private "familykindergarden" which means that some family is taking care of 
other families’ kids and gets paid about it 
-Can you explain, in a few lines, the timetable of a school day? (The time you start 
the classes, the brake between classes, the time you leave and aspects you think are 
important). 
Every lesson is 45minutes and the longest day you can have is from 8.15 until 16.00 
and we have between every lesson breaks, shortest ones are 15min and longest (only 
at 13.00) is half an hour. The lunch break is 45min and it starts at 11.00, we can eat 
lunch for free in the school. In high school the school system in Finland is very 
different. I try to explain it    
Finnish high school takes normally 3years. Our school year is separated to five periods, 
each one is about 6 weeks. For every period we have to make ourselves our timetables 
by choosing courses. In three years we have to take for example 6courses of English, 
9coures of Finnish and so on. There are some courses which are necessary to take, 
such as Finnish or English, but if you want, it is possible also take courses from French 
or Sports and so on. So for example I can choose for the first period 1-8 subjects and 
each of them i have 3lessons per week for six weeks. In the end of the period we have 
an exam week where is one exam from each subject per day and nothing else.  
-Think of the tutor (the teacher that is closer to the class) you had more consecutive 
time, how many years had he been with you? Do you think this is important for a 
child? 



In primary school we had the same tutor for 6 years and in secondary school we had 
two year the same and last year another. In high school we don’t actually have that 
kind of tutor. I think it’s very important when you are younger. 
-What do you think about the relationship between the teacher and the student in 
Finland? Do you think it’s so closer and confident? 
It depends a lot of the teacher. But in my situation I think I could talk about my 
learning problems… to every teacher I have 
-Do you think the installations of the centres are fine and the recourses are enough?  
Yes 
-Approximately, how many students are in a Finnish class? Has this approximation 
been respected in your case?  
It depends of the size of the school, and courses you are in. but normally 15-30 
students, and of course less is better  
-When did you start to learn English at school?  
In Finland kids start to learn English at the age of 9. 
- Which two aspects of your education do you think are the most positive ones? And 
the most negative?  
The positive things are that the education is free and we can get the lunch from school. 
Also the school system is good. The negative thing is that even the education of the 
teachers is good, there are also some "not so good" teachers but I think it’s 
everywhere. 
-What do you want to study? Do you think you could be a teacher? Why? 
I have been planning to study to become a teacher for primary school or then a biology 
teacher. My dad and my grandparents were also teachers so i like to help others 
-Do Finnish people know that you have the best educative system of Europe and 
probably of the world? Do you feel emphasis about of that?  
Yes, when we are older students I think. I don’t feel emphasis because I trust in my 
educative system and if it’s the best of the world it’s for something! 
Thank you so much Ella, you have helped me a lot! I hope you will be what you want 
and good luck on your studies! 
 

 

 

 

 

 



La idealització del sistema educatiu finlandès: 

Ja fa uns dies vaig rebre per part d’unes quantes amigues un missatges en e que m’avisaven 
d’un article que havia sortit a la pàgina web adolescents.cat sobre l’educació finlandesa. 
Vaig decidir llegir-lo i em va sorprendre molt que la informació que donaven era falsa en la 
seva majoria. Va ser en aquest moment quan vaig decidir adjuntar-lo en els annexos, ja que 
durant la realització del treball m’he trobat més d’un cop amb una idealització del sistema 
finlandès que arriba a ser il·lògica. Aquest és l’article: 

Per què l’educació a Finlàndia és la millor del món? 10 raons. 

Potser un dia Catalunya pot tenir una educació d’aquest nivell. 

Redacció | 28/09/2015  

 
     Arxivat a: ESTÀ PASSANT, raons, 10, Finlàndia, educació 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant la secundària i la universitat, el govern et paga uns 120 euros mensuals.  
 

Es pot parlar a classe i compartir qualsevol cosa que et vingui al cap sense por que el 
professor et castigui o et faci callar.  

 

El menjador de l'escola/institut és com un restaurant on professors, treballadors del centre i 
alumnes comparteixen taules. També hi ha un escenari on habitualment es fan concerts o 
festes. 

 

Està prohibit dividir els alumnes o separar-los segons la seva capacitat intel·lectual. 
 

http://www.adolescents.cat/noticies/302/esta/passant
http://www.adolescents.cat/noticies/etiqueta/raons
http://www.adolescents.cat/noticies/etiqueta/10
http://www.adolescents.cat/noticies/etiqueta/finl%C3%A0ndia
http://www.adolescents.cat/noticies/etiqueta/educaci%C3%B3
http://www.adolescents.cat/noticies/etiqueta/educaci%C3%B3
http://www.adolescents.cat/noticies/etiqueta/educaci%C3%B3


Els alumnes qualifiquen periòdicament els seus professors. I en el cas que aquests no tinguin 
bones notes, els fan fora del centre. 

 

Si ets bo en un esport determinat, t'assignen un entrenador personal. 
 

Durant les classes hi ha un ambient totalment relaxat, els alumnes poden seure o estar-se on 
vulguin; a terra, en un banc, a la taula... 

 
 

Està permès fer els exàmens en equip. 
 

Està prohibit emportar-se deures i feina a casa. L'objectiu és que fora de l'escola tothom 
gaudeixi dels amics, la família i no estiguin estressats. 

 

Les classes mai comencen abans de les 10 del matí perquè es considera que el cervell humà 
no està preparat per aprendre fins després d'aquesta hora. 
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