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Línies prioritaries de recerca educativa 
als paIsos desenvolupats 1 

Ferran Ferrer* 

1. Presentació2 

L'objectiu d'aquestes pagines és establir quines són les tendencies ge
nerals pel que ta a la recerca educativa en el conjunt deis paIsos desen
volupats, evitant les reterencies a les prioritats especítiques de cadascun 
d'ells. 

L'estructura que se seguira inclou, en primer Iloc, una clara explicitació 
deis criteris emprats per seleccionar les tonts d'intormació a partir de les 
quals establim les tendencies sobre la recerca educativa. A continuació es 
descriuen aquestes tendencies segons les diverses tonts d'intormació em
prades. En tercer lIoc es presenta una síntesi de les línies de recerca prio
ritMes als pa'isos desenvolupats, a partir de les descripcions tetes en el 
punt anterior. A continuació es valora la política educativa catalana des de 
la perspectiva d'aquestes línies de recerca. En darrer terme, aportem al
guns deis recursos útils per a la recerca educativa que es poden trobar a 
Internet. 

• Ferran Ferrer és professor d'Educació Comparada al Departament de Pedagogia Sis
temé.tica i Social de la Universitat Autónoma de Barcelona. Algunes de les seves darreres in
vestigacions han esta!: el Llibre Blanc de la recerca educativa a Catalunya (dirigida per J. Sa
rramona), els sistemes d'accés a la Universitat des d'una perspectiva internacional, i la planifi
cació, el finanQament i I'avaluació del sistemes educatius iberoamericans. En els darrers anys 
ha publicat diversos articles a la Revista de Educación, Prospects, Revista Española de Educa
ción Comparada, Temps d'Educació, Organización y Gestión de Centros Educativos, Actualidad 
Europea. Ha col'laborat amb organismes internacionals com la UNESCO/BIE, CEDEFOP, OEI 

AdreQa professional: Departament de Pedagogia Sistemática i Social. Facultat de Ciéncies 
de I'Educació. Edifici G-6. Universitat Autónoma de Barcelona. 08193 Bellaterra. E-mail: f.fer
rer@cc.uab.es. 
(1) Aquest article ha estat desenvolupat amb moti u de la recerca Llibre Blanc de la recerca 

educativa a Catalunya (1986-1995), dirigida pel professor Jaume Sarramona i en qué I'au
tor ha participat com a membre de I'equip de recerca. Les opinions expressades a I'arti
ele pertanyen, en tot cas, només a I'autor. 

(2) Aquest article ha estat redactat el desembre de 1997. 
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2. Criteris emprats i fonts d'informació 

Amb la finalitat de delimitar ¡'abast i la validesa de les Iínies de recerca 
que es presentaran seguidament, volem explicitar els criteris que s'han 
emprat per seleccionar la documentació disponible, així com les fonts d'in
formació concretes que finalment s'han escol/it. Val a dir que aquestes han 
estat obtingudes mitjan9ant consultes via Internet, així com amb materials 
d'altres fonts de documentació, 

Quant als criteris generals emprats, les Iínies de recerca s'han centrat 
en aquel/es que es poden considerar prioritaries en els paIsos desenvolu
pats durant el període 1990-96, destacant, sempre que ha estat possible, 
tant les deis dos darrers anys com aquel/es que es preveu que tindran una 
gran rel/evancia en un futur més o menys immediat. 

No obstant aixó, la dificultat se centra especialment a I'hora de preci
sar en que ens fonamentem per determinar que una o altra Iínia de re
cerca és prioritaria en I'actualitat en els pa'lsos desenvolupats, La nostra 
aportació pretén fugir, en aquest sentit, de la pura especulació teórica del 
que un o diversos investigadors o experts entenen que són les línies de 
recerca educativa que s'haurien de prioritzar, Així, el que es vol es fer un 
apropament més real al que estan fent els investigadors i a al/ó que els 
pa'lsos determinen que és més adient estudiar deis seu s sistemes edu
catius, 

Arribar a desplegar ambdós criteris amb molta profunditat suposaria un 
trebal/ ingent, ja que requeriria la consulta a tots els grups d'investigadors 
existents en el planeta, així com a cadascun deis Ministeris d'Educació 
deis pa'lsos desenvolupats perque ens indiquessin les línies prioritaries en 
que estan trebal/ant. És per aquest motiu que hem optat per fer una apro
ximació més realista i fiable per aconseguir el nostre objectiu, 

Pel que fa al sistema per determinar el que els investigadors estan 
abordant actualment en I'ambit de I'educació hem pres com a referencia 
les recerques a les quals organismes internacionals de prestigi en el nos
tre sector han donat suport, D'altra banda, per establir el que poden ser 
les línies prioritaries de recerca preferents deis sistemes educatius -en el 
conjunt de paisos desenvolupats- hem focalitzat la nostra atenció en els 
temes que la Unió Europea i organismes internacional s de prestigi consi
deren més rel/evants en I'actualitat i en el futur, 

D'acord amb aquestes premisses exposades fins al moment, hem es
tablert tres tipologies de línies de recerca, que ens permetran, a posterio
ri, fer la síntesi final, Aquestes tipologies són les següents: 
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a) Unies de recerca, a partir del que els investigadors tan. 

Per obtenir aquesta informació s'ha cregut adient emprar com a refe
rent les recerques dutes a terme a la Unió Europea i pels Organismes In
ternacionals. D'aquests n'hem seleccionat tres que creiem que, pel seu 
abast, prestigi i varietat ideológica i política, ens poden servir com a refe
rent deis grans temes que s'estan investigant en I'actualitat. Aquests orga
nismes són: la UNESCO, I'OCDE i el World Bank 

b) Unies de recerca, a partir del que la Unió Europea i els Organis
mes Internacionals prioritzen. 

Per fer aquest apartat, els organismes internacionals de referencia són 
els mateixos que els apuntats en el criteri anterior. No obstant aix6, en 
aquest cas, es tindra en compte una font més: la reunió de T6quio sobre 
investigació educativa celebrada I'any 1995. 

c) Unies de recerca, a partir de les tendencies comunes a les refor
mes educatives actuals als pai'sos del nostre entorn. 

La font d'informació primordial per establir aquestes tendencies han es
tat els estudis duts a terme en els darrers anys per I'OCDE, que com se 
sap és un organisme que agrupa els paIsos desenvolupats. El nombre i la 
qualitat deis estudis que sobre reformes educatives realitza des de fa anys 
aquest organisme, justifica la seva elecció com a referent. 

3. Descripció de tendimcies segons el que fan 
els investigadors 

3. 1. Unió Europea 

Les dades han estat obtingudes a partir de la consulta a la base de da
des CORDIS (Community Research and Oevelopment Intormation Servi
ce)3, tant pel que fa a projectes realitzats com a publicacions de recerques 
dutes a terme en els darrers anys. 

(3) Aquesta consulta ha estat realitzada, via Internet, I'any 1997. 
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Resultats 

Les línies de recerca més rellevants són les següents: 

- Aportació de la formació i I'orientació als processos d'adaptació de 
la forga de treball al canvi industrial. 

- Formació de professionals de la salut en la lIuita contra el cancer. 

- Formació en I'ambit de les noves tecnologies, col'laborant I'ense-
nyament superior amb empreses. 

- Desenvolupament de models d'aprenentatge emprant noves tecno
logies. 

- Formació i telematica. 

- Formació mitjangant sistemes multimedia: per a la llar, I'escola, el 
treball, gent amb dificultats, infants i joves en situacions d'exclusió social, 
i per apetites i mitjanes empreses. 

- Formació i medi ambient. 

- Formació d'informatica de la salut. 

- Avaluació de la qualitat de prog'rames de formació. 

- Formació i dona. 

- L'ensenyament obert i a distancia. 

- L'ús de la tecnologia per a I'aprenentatge d'una segona Ilengua. 

- L'aprenentatge de Ilengües. 

- L'ensenyament superior. 

- Creació de xarxes d'intercanvi d'informació educativa. 

- Reconeixement de titulacions academiques entre pa'isos de la UE. 

- Ensenyament d'adults. 

- Formació i mobilitat deis professionals dins la UE. 

3.2. UNESCO 

Per descriure les recerques dutes a terme per la UNESCO (inclas el 
BIE, I'IIPE, i I'institute Unesco for Education d'Hamburg) , s'han buidat les 
més recents i que fan referencia a pa"lsos desenvolupats. La base de da-
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des de referencia ha estat UNESBIB (cataleg bibliografic de la Unesco)4, 
així com algunes de les darreres recerques publicades per aquesta orga
nització durant els anys 1996/97s 

Resultats 

- Comparació de polítiques de recerca educativa a diferents pa'isos. 

- Comparació de sistemes educatius. 

- Planificació educativa. 

- Gestió de I'educació. 

- Innovació educativa. 

- Polítiques i reformes educatives. 

- L'ús de I'ordinador a I'escola. 

- Tecnologia i educació. 

- L'ensenyament no formal. 

- L'ensenyament superior. 

- Educació per la pau i els drets humans. 

- Els nous rols de I'escola. 

- Educació d'adults. 

- Ensenyament a distancia. 

- Educació intercultural. 

- La formació del professorat per a I'educació multicultural. 

- El rol del professor per al canvi educatiu als centres escolars. 

- La lIuita contra I'analfabetisme als pa'isos desenvolupats. 

- Metainvestigació educativa. 

- Estudis internacionals de rendiment escolar. 

- Qualitat de I'educació. 

- La formació contínua. 

- La recerca educativa i la presa de decisions. 

(4) UNESCO. Datos significativos sobre educación. CD-ROM. París. 1996. 
(5) Ediciones UNESCo. Catálogo de Novedades. 1996/97. París. 1996. 135 pago 
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- Diferencies de genere a I'educació. 

- Desenvolupament cultural i educació. 

- Formació per al treball a I'educació basica. 

- Instruments per a I'avaluació d'adults. 

- La cultura democratica a les escoles. 

3.3. OCDE 

Les recerques dutes a terme sota el patrocini de I'OCDE han estat ob
tingudes de dues fonts. En primer Iloc del CERI (Centre for Educational Re
search and Innovation)6, que és I'órgan dins aquesta prestigiosa institució 
que desenvolupa els estudis i les recerques referents a educació des del 
moment de la seva creació (juny 1968). En segon lIoc del recent cataleg 
d'aquest organisme publicat el 19967, i que recull les més actual s recer
ques publicades. 

Resultats 

- Orientació professional deis joves envers el mercat laboral. 

- La internacionalització de I'ensenyament superior. 

- Educació d'adults mitjangant noves tecnologies. 

- Fracas escolar d'infants i joves amb famílies en situació de risco 

- Nous entorns d'ensenyament-aprenentatge amb les noves tecnolo-
gies a I'ensenyament postsecundari. 

- Coneixement basic necessari per les polítiques educatives deis 
pa·isos. 

- Descripció, analisi i comparació de sistemes educatius de diferents 
pa'isos. 

- Procés de presa de decisions al sistema educatiu. 

- Avaluació de sistemes educatius. 

- Indicadors de sistemes educatius. 

(6) Consulta a la Web de I'OCDE a Internet. Any 1997. 
(7) OCDE. Catalogue Publications. 1996. París. 1996. 159 pago 
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- Oualitat de I'educació. 

- La mesura del capital huma. 

- Reforma de sistemes educatius. 

- Oualificacions i competencies professionals als ensenyaments tec-
nics i a la formació professional. 

- Ensenyament no formal. 

- Despeses públiques de I'educació. 

- Finangament de I'educació. 

- L'ensenyament obligatori i postobligatori. 

- La formació professional. 

- Avaluació de I'ensenyament. 

- La formació contínua. 

- Formació i treball. 

- La qualitat deis centres escolars. 

- La transició entre I'ensenyament superior i el treball. 

- Gestió de I'ensenyament superior. 

- L'alfabetització d'adults. 

- La integració d'alumnes amb dificultats. 

- L'elecció de centres escolars. 

- Avaluació de les innovacions. 

- La investigació educativa. 

- Canvis curriculars. 

- L'ensenyament secundario 

- Descentralització educativa. 

- Les construccions escolars. 

- L'educació rural. 
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3.4. World Bank 

La informació d'aquest organisme ha estat obtinguda consultant la re
lació de recerques dutes a terme en els darrers anysB Igual que a la 
UNESCO, només se seleccionen les que tenen com a referent els pa'isos 
desenvolupats. 

Resultats 

- Descentralització de I'educació. 

- L'educació preescolar. 

- L'ensenyament superior. 

- Sistemes de mesura deis resultats de I'aprenentatge. 

- Avaluació deis sistemes educatius des de I'ambit nacional. 

- Reformes educatives. 

- Polítiques de I'educació. 

- Finan<;ament deis sistemes educatius. 

- Igualtat de les dones davant I'educació. 

4. Descripció de tendEmcies segons el que prioritzen 
la Unió Europea i els organismes internacionals 

4.1. Unió Europea 

Les dades han estat obtingudes a partir de la consulta a la base de da
des CORDIS (Community Research and Oevelopment Information Service) , 
així com de les prioritats establertes en la recent convocatoria de Targeted 
Socio-Economic Research (TSER) de 1996 de la Direcció General XII de la 
Comissió Europea, i d'estudis recents promoguts per la mateixa Comissió 
sobre el rol de la formació a la Unió Europea 

(8) Consulta a la Web del World Bank a Internet. Any 1997. 
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Res ulta ts 

- Base de dades COROIS (projectes prioritaris per als propers anysf: 

• Formació i societat de la informació. 

• L'ensenyament superior a Europa i Llatinoamerica. 

• L'ensenyament superior i la formació professional a Europa, el Ca-
nada i els EUA. 

• Formació en I'ambit de les noves tecnologies. 

• Formació per a la prevenció de drogodependencies. 

• Formació, treball i igualtat d'oportunitats de les dones. 

• Formació i medi ambient. 

• Formació i desenvolupament sostingut. 

- Prioritats a la convocatoria Targeted Socio-Economic Research 
(TSERio: 

Area 11: Educació i Formació. 

• Eficacia de les polítiques d'educació i formació, la dimensió europea 
i la diversitat. 

• Metodes, instruments, i tecnologies: qualitat i innovació en I'educació 
i la formació. 

• Educació, formació i desenvolupament economic. 

Area 111: Exclusió social i integració a Europa. 

• Igualment, en la convocatoria es posa un emfasi especial en la re
cerca aplicada en I'ambit del (software) multimedia de caracter educatiu. 

Cal remarcar I'aplicació de I'important pla d'acció anomenat Appendre 
dans la société de I'information (1996-98) impulsat per la Comissió Euro
pea11 . Aquest pla té quatre línies d'acció, que permeten observar alguns 

(9) Consulta a la base de dades CORDIS, via Internet. Any 1997. 
(10) Targeted Socio-Economic Research (TSER). Information Package 1996. European Com

mission. Directorate General XII. Science, Research and Development. Brussel·les. 1996. 
55 pago 

(11) Appendre dans la société de /'information (1996-98). Brussel·les. 1996. 24 pago 
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deis temes de recerca educativa que seran prioritaris en els propers anys. 
Aquestes línies d'acció són: 

- Afavorir la interconnexió entre escoles mitjan¡;:ant xarxes d'ambit lo
cal, regional i nacional. 

- Estimular el desenvolupament i la difusió de continguts pedagógics 
d'interes europeu. 

- Promoure la formació i el suport necessari als professors i formadors 
en general perque integrin les tecnologies a la practica pedagógica. 

- Informar el conjunt de personal implicat sobre les possibilitats pe
dagógiques que els ofereixen el món audiovisual, i els multimedies en ge
neral. 

Tanmateix la priorització deis programes comunitaris vigents per als 
propers anys també mostren quins poden ser els ambits fonamentals per 
a la recerca educativa a la Unió Europea 12: 

- Sócrates: 

• Associacions entre centres escolars de la UE. 

• Mobilitat d'estudiants i professors en I'ensenyament superior. 

• Promoció de les competencies lingüístiques. 

- La Joventut amb Europa: 

• Mobilitat de joves, amb finalitat educativa, al marge de les estructu
res formals del sistema escolar i de formació professional. 

- Leonardo: 

• Millora de sistemes de formació professional (informació i orientació 
professional, igualtat en funció del genere, promoció de col'lectius menys 
afavorits, ... ). 

• Cooperació Universitat i empreses. 

• Millora de competencies lingüístiques. 

• Difusió de la innovació en la formació professional. 

Finalment, la revisió del recent informe del Grup de reflexió sobre I'e
ducació i la formació -creat per la Comissió Europea al juliol de 1995-, 

(12) Los obstáculos para la movilidad transnacional. Libro Verde. Educación - Formación-
Investigación. Comisión Europea. 2/10/96. 64 pág. '.' . 
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intitulat Accomplir /'Europe par /'éducation et la formation, ens indica tam
bé quins són els temes educatius preocupants en aquest moment a la Unió 
Europa i que sovint són assenyalats com a prioritaris per a la recerca edu
cativa dins el document13. A títol de resum apuntem els següents: 

- La formació d'adults amb noves tecnologies. 

- L'educació al Ilarg de la vida. 

- Les noves tecnologies i I'educació (poca incorporació a I'escola, 
manca formació del professorat ... ). 

- Formació per a les competencies professionals. 

- La formació per a la construcció d'una ciutadania europea. 

- La formació per a la competitivitat i I'ocupació. 

- La formació per a la cohesió social a Europa. 

- Els processos formatius dins la societat de la informació. 

- L'educació en valors. 

- La formació per adquirir les competencies lingüístiques. 

- Modernització deis curricula escolars d'Historia, Geografia, Filosofia 
i Ciencies Socials. 

- Promoció d'estils democratics en la gestió deis centres educatius. 

- Promoció de I'educació intercultural. 

- Competencies basiques i competencies professionals dins el siste-
ma educatiu. 

- Reconeixement a la UE deis perfils professionals. 

- Les estructures de I'ensenyament secundari (unificació vs. diversifi-
cació). 

- Repetició i fracas escolar. 

- L'educació preescolar i primaria per prevenir el frac as escolar. 

- L'orientació escolar. 

- L'abandonament de joves del sistema escolar sense qualificació re-
coneguda. 

- La participació ciutadana en els sistemes educatius. 

- Avaluació deis sistemes educatius. 

(13) Accomplir /'Europe par /'éducation et la formation. Rapport du groupe de réflexion sur I'é
ducation et la formation. Brussel·les. 1996. 144 pago 
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- El rol del professor i del director. 

- Millora de la eficacia del sistema educatiu. 

- Llibertat d'elecció de centres escolars. 

- La inversió i el finangament de I'educació. 

4.2. UNESCO 

La informació sobre quines són les línies de recerca prioritaries d'a
quest organisme internacional esta extreta de les reflexions i propostes 
que va fer la Comissió II "Educació» durant la darrera 28a sessió de la 
Conferencia General de la UNESC014. Com en darreres ocasions, es fara 
referencia específica a aquelles qüestions més pr6pies deis pa'(sos desen
volupats. 

Resultats 

- Augment de I'accés a I'educació basica deis col'lectius menys re-
presentats (marginats, abandonaments escolars ... ). 

- Millora de la qualitat i rellevancia de I'educació. 

- Promoció de I'educació d'adults i I'alfabetització, 

- Promoció deis sistemes no formals, 

- Qualitat de I'ensenyament primario 

- Aprenentatge al Ilarg de la vida. 

- Sistemes multimedia i educació. 

- Descentralització de I'educació i participació. 

- Revisió curricular i d'estructures de I'ensenyament secundario 

- Millorar I'estatus i la formació deis professors. 

- Educació de caracter preventiu (formació de competencies i acti-
tuds preventives envers la sida, les drogues ... ). 

- Millorar la formació científica i tecnol6gica. 

(14) Débat de po/itique educative. 1995. Réflexions et Propositions. 28éme session de la Con
férence Générale. Commission 11 «Éducation». ED-96fWS/25. UNESCO. París. 1996. 20 
pago + Annexos. 
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- Millorar la formació professional. 

- Nous rols de I'ensenyament superior a la societat educativa del futuro 

- Mobilitat en I'ensenyament superior. 

- Reformes educatives. 

- Avaluació de sistemes educatius. 

- Avaluació de coneixements i competencies deis estudiants. 

- Homologació de titulacions. 

- Refor9ament de la planificació i política educativa a escala nacional. 

- Educació per una cultura de la pau. 

- Diferencies en educació en funció del genere. 

- Contribució de I'educació a la reducció de la pobresa. 

4.3. OeDE 

Com en I'apartat anterior referit a aquest organisme internacional, ens 
centrarem en la informació proporcionada pel CERI. En aquest cas con
cret, disposem de les línies prioritaries per a I'any 1996, així com les pre
vistes per al període 1997-9815 . 

Resultats 

Les línies prioritaries de recerca del 1996 han estat agrupades sota 
quatre grans categories: 

- El coneixement de base en I'educació. 

- El funcionament i desenvolupament efica9 deis sistemes educatius i 
de formació. 

- Educació, societat, i economia. 

- Cooperació educativa en un context global. 

D'altra banda, el CERI centrara la seva tasca durant el període 1997-98 
en sis grans objectius: 

(15) Consulta a la Web de I'OCDE. via Internet. Any 1997. 
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- Oesenvolupar i analitzar estadístiques i indicadors de I'educació. 

- Identificar i analitzar les característiques basiques de I'ensenyament 
del futuro 

- Conceptualitzar i analitzar el rol de 1'1+0 en I'educació, en I'econo
mia, i en les societats del coneixement. 

- Identificar innovacions rellevants en educació i avaluar-les. 

- Analitzar i avaluar estrategies educatives innovadores i d'altres tipus 
que afavoreixin la inclusió social. 

- Implementar i revisar noves formes de cooperació entre el Secreta
riat de I'OCOE i el pa'(sos membres, i desenvolupar noves estrategies de 
difusió. 

4.4. World Bank 

La informació sobre les línies prioritaries de recerca d'aquest organis
me internacional esta extreta del famós informe publicat el 1995 intitulat 
Priorities and Strategies for Education. A World Bank Review. Washington, 
O.C. 173 pp. 

Resultats 

Tal com s'indica al lIibre de referencia el suport del World Bank en els 
propers anys anira destinat a tots aquells programes (recerques incloses) 
que tinguin com a ambits prioritaris els següents: 

- Establir la prioritat de les reformes educatives en la política nacional 
del país. 

- Avaluar els resultats educatius deis projectes, posant-Ios amb rela
ció als inputs i processos que es donen a nivell institucional. Major im
portancia a la relació entre resultats del sistema i resultats en el mercat la
boral. 

- Prioritzar la inversió en I'ensenyament primari i primer cicle de se
cundaria, buscant altres fonts de finangament de caracter privat per als ni
vells superiors. 

- Promocionar la igualtat envers I'educació, assegurant que es redueix 
la pobresa (en funció del genere, nivell socioeconómic, grups amb dificul
tats, minories etniques ... ). Posar una atenció especial a I'ensenyament pre
escolar com a estrategia per millorar la igualtat. 
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- Increment del suport a la implicació de les famílies en educació 
(participació en la gestió deis centres, possibilitat d'elecció del centre, be
ques i crédits per a I'estudi. .. ) .. 

- Reforgament de la qualitat educativa promovent la innovació i la 
gestió autónoma deis recursos en I'ambit institucional, proporcionant in
centius a la seva millora, i establint sistemes d'examens per controlar els 
resultats. 

4.5. Reunió de Tóquio. 1995 

~ 

La reunió celebrada a Tóquio, el setembre de 1995, sota el tema «Re
forma educativa i investigació educativa: nous desafiaments per vincular la 
recerca, la informació i la presa de decisions» va ésser patrocinada con
juntament pel BIE (Bureau International de f'Éducation) i el NIER (National 
Institute for Educational Research) del Japó. Hi van participar responsa
bles de centres de recerca de diferents pa:isos (desenvolupats i en vies de 
desenvolupament) així com d'organismes internacionals. La informació so
bre aquesta important reunió ha estat obtinguda de materials de la matei
xa reunió, així com de resums apareguts a Información e Innovación en 
Educación, butlletí oficial del BIE. 16 

Resultats 

En la reunió es va distingir entre el que eren temes de preocupació en 
I'actualitat, i el que es consideraven línies prioritaries de recerca en el fu
tur. Seguidament presentarem aquests resultats fent aquesta separació. 

- Temes de preocupació en I'actualitat: 

• Indicadors de qualitat educativa que serveixin per orientar les políti
ques educatives. 

• Models d'administració educativa i finangament: descentralització re
gional i local, autonomia escolar. 

• Aprenentatge al Ilarg de la vida. 

• Articulació entre els diferents nivells del sistema educatiu. 

(16) Final report of the in terna tion al meeting on "Education reform and educational research: 
new challenges in linking research, information and decision-making». September 1995. 
UNESCO/BIE/NIER. Génova. 1995. 131 pago . 
Información e Innovación en Educación. UNESCO/BIE. Núm. 84 i 85. 1995 
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• Adaptació deis continguts i metodes de I'educació en la societat ac
tual (integració d'assignatures, ús de noves tecnologies, revisió de contin
guts desfasats, ... ). 

• Ensenyament superior, ocupació i formació contínua. 

• El professor: nous rols, estatus, competencies, formació inicial i per-
manent. 

• Sistemes d'avaluació de coneixements i competencies. 

• Motivació per aprendre. 

• Educació ambiental. 

• Educació per a la salut. 

• Educació multicultural. 

• L'educació de minories etniques. 

• Igualtat de generes davant I'educació. 

• Analfabetisme. 

• Educació en el món rural. 

- Línies prioritaries de recerca en el futur 

• Estudis comparatius. 

• Relacions entre investigació educativa i reformes educatives. 

• Noves metodologies de recerca. 

• Els continguts en educació. 

• Concreció deis estandards en educació. 

• El currículum. 

• L'ensenyament de les Ilengües. 

• Metodes d'ensenyament: interdisciplinarietat. 

• Sistemes d'avaluació. 

• Examens i avaluació per millorar I'aprenentatge. 

• Processos d'aprenentatge. 

• Sistemes, estructures i gestió de I'educació. 

• Accés a I'educació basica i obligatoria. 

• Descentralització. 

• Gestió escolar. 
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• Relacions entre I'educació formal i I'educació informal. 

• Transició entre la formació professional i el mercat laboral. 

• Nous rols de I'ensenyament superior. 

• Relacions entre ensenyament superior, ocupació i formació. 

• Ús de les noves tecnologies dins i fora de I'escola. 

• Objectius educatius i polítiques educatives per al futuro 

• Democratització de I'ensenyament. 

• El professorat: formació, estatus, certificació, competencia, nous rols. 

• Aspectes socials de I'educació (igualtat d'oportunitats, grups amb 
desavantatges, integració social, minories culturals ... ). 

• Internacionalització de I'educació (intercanvis, reconeixement de titu-
lacions ... ). 

• Qualitat, rellevancia i eficacia de I'educació. 

• Educació moral. 

• Educació per a la salut. 

• Educació ambiental. 

5. Tendi!ncies comunes a les reformes educatives actuals 
als pa'isos del nostre entorn 

Les tendéncies de les reformes educatives als paIsos del nostre entorn 
són, segons l'OCDE17, les següents: 

a) Reformes educatives específiques i no grans reformes estructurals. 

b) Aproximació entre els dos grans models d'ensenyament secunda
ri de primer cicle (tronc comú vs. model paral·lel). 

e) Reforma de I'ensenyament secundari de segon cicle a causa de la 
seva universalització. 

d) Influencia creixent deis pares i els sectors de I'ocupació. Els pri
mers, especialment, en la gestió i direcció de centres, i en I'elecció de cen
tres i orientació escolar per als seus fills. 

(17) oeDE: Évaluer et réformer les systémes éducatifs. OCDE. París. 1996. 96 pago 
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e) Intenció de millorar els resultats escolars deis alumnes, i implanta
ció d'avaluacions periOdiques. 

o Reforma deis programes escolars, especialment en materies consi
derades com a fonamentals: Ilengua materna, matematiques i ciencies; 
amb una tendencia a assegurar un cert tronc comú de coneixements a tots 
els alumnes (al marge de I'autonomia escolar deis centres). 

g) Preocupació per definir la qualitat de I'educació ila seva mesura. 

h) Preocupació pels grups menys afavorits. 

i) Aplicació de certs criteris de I'economia de mercat al sector edu
catiu: avaluació de resultats, justificació del finan<;:ament que rep, possibi
litat d'elecció ... 

¡) Tendencia a la descentralització administrativa i a una majar auto
nomia de centres. 

k) Refor<;:ament de les polítiques d'avaluació deis sistemes educatius. 

6. Síntesi i valoració de les línies de recerca educativa 

Presentar una síntesi deis temes priaritaris de recerca plantejats amb 
anterioritat no és una tasca facil. En les descripcions anteriors es pot ob
servar la varietat de temes que apareixen i es pot e.xplicar I'especificitat 
d'alguns d'ells per les característiques peculiqrs d'alguns d'aquests orga
nismes i investigadors. Així, la tradició de la institució que promou la re
cerca (que sempre priaritza determinats temes inherents als seus objectius 
com a institució), el seu ambit territorial prioritari d'actuació, la seva ideo
logia més o menys explícita, i les problematiques específiques conjunturals 
al seu radi d'acció són variables que expliquen algunes de les seves pre
ferencies. 

No obstant aixó, i a risc de procurar ésser un xic sintetics, presentarem 
a continuació una Ilista de quins són els temes preferents de recerca que 
es repeteixen amb una certa assidu'itat abona part de les fonts consulta
des, i que constitueixen les línies prioritaries de recerca als pa'isos desen
volupats. A fi i efecte de fer més clara I'exposició agruparem les línies de 
recerca sota tres categories: 

- Línies de recerca sobre centres educatius 

• Inclou temes que afecten el dia a dia del centre, i especialment la 
seva practica pedagógica. 
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- Línies de recerca própies del Sistema Educatiu en general 

• Aplega temes que afecten I'ordenació general del sistema edu'catiu i 
el seu funcionament com a tal. 

- Línies de recerca sobre la relació entre el Sistema Educatiu i la $0-
cietat 

• Conté temes que suposen una clara vinculació del Sistema Educatiu 
amb I'entorn polític, social, económic, cultural, etc ... ; és a dir envers la so
cietat. 

1) Línies de recerca sobre centres educatius 

- Aprenentatge de les Ilengües. 

- Educació ambiental. 

- Educació per a la salut. 

- Educació cívica. 

- Educació multicultural. 

- Adaptació del currículum a la societat present i del futur (continguts, 
metodologia ... ). 

- Avaluació del rendiment escolar i les competencies deis alumnes. 

- Necessitats educatives de grups menys afavorits. 

2) Línies de recerca própies del Sistema Educatiu en general 

- Qualitat de I'educació. 

- Transició entre diferents nivells del sistema educatiu. 

- Avaluació deis sistemes educatius. Indicadors. 

- Comparació entre sistemes educatius. 

- Nous rols deis pares a I'educació (lIibertat elecció de centres, parti-
cipació en la gestió de centres ... ). 

- Descentralització educativa. 

- Autonomia institucional. 

- El professorat: nous rols, estatus, formació competencies, avaluació ... 

- Ensenyament obert i a distancia. 

- Polítiques i reformes educatives. 
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- Finangament i control de resultats del sistema educatiu. 

- Ensenyament secundari (1 r i 2n cicle / general i professional). 

- Ensenyament superior. 

3) Línies de recerca sobre la relació entre el Sistema Educatiu 
i la Societat 

- Transició entre el sistema educatiu i el mercat laboral. 

- Nous rols de I'escola. 

- Nous rols de I'ensenyament superior. 

- Mobilitat estudiantil entre paJsos i reconeixement de titulacions. 

- Formació al Ilarg de la vida (formació d'adults, formació contínua ... ). 

- Educació i genere. 

- Noves tecnologies i educació. 

- Igualtat davant I'educació. 

- Recerca educativa. 

Feta la síntesi de les línies de recerca prioritaries, cal apuntar-ne certes 
valoracions -de caracter general- per situar la nostra aportació en el seu 
terme just. 

En primer lIoc s'ha de ser conscient que establir una lIista de línies de 
recerca suposa deixar de banda unes i destacar-ne unes altres, d'acord 10-
gicament amb la importancia del seu pes específic en el conjunt de fonts 
consultades. 

En segon Iloc cal tenir present que el fet que determinades línies de re
cerca educativa no apareguin entre les prioritaries no vol dir que no siguin 
importants per a I'aveng de I'educació i de la Pedagogia com a ciencia. 
Així, per exemple, és facil acceptar que les recerques centrades en la mi
llora de les propies metodologies de recerca són molt necessaries per en
fortir la nostra disciplina; no obstant aixo, no necessariament ha d'aparei
xer com a línia prioritaria a les recerques deis organismes internacionals o 
deis Ministeris d'Educació deis pa·isos. 

És precisament aquesta darrera observació la que ens dóna pas a re
marcar que els criteris emprats i les fonts utilitzades condicionen el resul
tat final. Com en qualsevol recerca duta a terme, el disseny i el procés per 
desenvolupar-Ia condicionen de forma evident els seus resultats. Som 
conscients que escollir com a referents els organismes internacionals i el 
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que són les tendencies deis sistemes educatius en el món suposa esbiai
xar el tema cap a línies de recerca que impliquen una major vessant apli
cativa i propera a la política de I'educació. Tot i aquesta limitació entenem 
que I'aportació és adient, si més no pel caracter útil -que no utilitarista
que ha de tenir sempre la recerca educativa. 

7. Valoració de les línies de recerca educativa en el marc 
de la política educativa de Catalunya 

No sembla correcte finalitzar aquest article sense contextualitzar I'a
portació que s'ha fet en el marc de la política educativa catalana, perque 
entenem que pot ser d'utilitat per valorar i guiar les mesures que es pre
nen o es podrien prendre des deis diferents ambits de I'administració edu
cativa a Catalunya. 

Una primera lectura de les línies de recerca delimitades en I'apartat an
terior ens suggereix que al nostre país encara manca donar un impuls més 
gran a determinats temes. Així, per exemple: a I'educació ambiental, I'ava
luació del rendiment i competencies deis alumnes, les necessitats educa
tives deis grups menys afavorits, la transició entre algunes etapes del sis
tema educatiu (com per exemple, entre I'ensenyament secundari i supe
rior), I'avaluació i comparació deis sistemes educatius, I'estudi sobre els 
nous rols deis pares, la descentralització i el finanyament de I'educació, 
I'ensenyament obert i a distancia, els nous rols de I'ensenyament superior, 
la formació al Ilarg de la vida, la igualtat davant I'educació. Aixb no vol dir 
que no hi hagi equips de recerca preocupats en I'actualitat per abordar 
aquestes tematiques. El que sí que sembla adient destacar és que aques
tes són unes tematiques que diverses circumstancies (actualitat, importan
cia intrínseca del tema per I'educació,,,.) requereixen una majar atenció en 
el nostre país. 

Una segona apreciació sobre aquesta qüestió tindria a veure amb I'a
portació que fa I'administració educativa al tema que ens ocupa. Una ana
lisi de la qüestió ens posa de manifest el contrast entre aquestes línies 
prioritaries i la manca d'una política clara i explícita de recerca educativa. 
En efecte, sorpren que des de I'administració educativa catalana no s'ha
gin establert amb caracter estable i fiable orientacions sobre aquest tema, 
que responguin tant al que són les necessitats del sistema educatiu actual 
com al que són les preocupacions deis sistemes educatius més desenvo
lupats. Obviament, el govern d'un sistema educatiu no és només el dis
seny i la implantació d'un model més o menys encertat de sistema educa
tiu, sinó també I'establiment de mecanismes que en permetin una avalua-
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ció més objectiva. La recerca educativa juga, precisament en aquest am
bit, un rol capdavanter. 

No seria just, tampoc, finalitzar aquesta analisi sense fer una breu re
ferencia al rol que tenen les Universitats -i els centres escolars- en la re
cerca educativa. Estudis recents han demostrat la potencialitat deis investi
gadors catalans de I'educació en els darrers deu anys 18. Dit aixo, entenc que 
la qualitat d'aquests recursos humans no es corres pon amb el suport que 
haurien de rebre per part de les seves propies Universitats (com a centres 
de recerca que són). Tot i que existeixen certes excepcions pel que fa a 
aixo, el cert és que el suport que reben és molt petit. Possiblement perque 
la recerca de les ciencies mediques, fisiconaturals ... ven més que la recer
ca educativa, sovint les partides pressupostaries de les Universitats mostren 
greus desequilibris entre unes i I'altra. Tampoc la manca d'equips d'investi
gadors més estables dins la Pedagogia no afavoreix el canvi de política uni
versitaria. En tot cas sembla que les línies de recerca educativa prioritaries 
-apuntades amb anterioritat- denoten que hi ha investigadors catalans tre
ballant seriosament aquesta línia, pero que no s'ha trobat encara la fórmula 
adient per potenciar i consolidar molt més el seu camp d'actuació. 

8. Annex: la recerca educativa a Internet. Recursos d'utilitat 

Seguidament presentem algunes de les adreces que poden ser d'in
teras pels investigadors que 'es dediquen a la recerca educativa. Cal fer, 
pero, dos advertiments: en primer Iloc, que la Ilista que es proporciona se
guidament no pretén exhaurir totes les fonts possibles. En aquest sentit, 
s'han seleccionat aquelles de caracter pedagogic més general (tant des 
del punt de vista tematic com de I'abast territorial de les fonts). Així, no 
apareixeran, per exemple, adreces d'utilitat específica per als especialis
tes en Educació Comparada o en Educació Especial, ni tampoc d'altres 
que tenen com a referent territorial els paIsos asiatics, per exemple. 

En segon lIoc, cal ésser conscients de la variabilitat existent a Internet, 
tant pel que fa a I'aparició de nous recursos (i desaparició deis existents), 
com pel que fa al canvi d'adreya de les institucions. Per aquest motiu és 
important recordar que la informació que apareix seguidament ha estat ac
tualitzada a finals de I'any 1997 i que, per tant, amb posterioritates poden 
haver produ'it alguns canvis significatius. 

(18) Bena preva d'aixó és la recerca duta a terme recentment, referenciada amb anterieritat: 
Llibre Blanc de la recerca educativa a Catalunya (1986-1995). 
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Nom: Redinet 
Adrer;a: http://www.redinet.mec.es 
Breu descripció: Base de dades de recerques educatives a territori es

panyol 

Nom: CORDIS (Community Research and Development Information Ser
vice) 

Adrer;a: http://www.cordis.lu 
Breu descripció: Base de dades de projectes de I+D finan<;ats i recolzats 

per la Unió Europea 

Nom: ERIC (Educational Resources Information Center) 
Adrer;a: http://www.ed.gov/progjnfo/ERIC/index.html 
Breu descripció: Famosa base de dades ~ibliografica deis E.UA 

Nom: EURYDICE 
Adrer;a: http://www.eurydice.org 
Breu descripció: Xarxa que promou estudis de tipus comparatiu entre paI

sos de la Unió Europea i I'intercanvi d'informació sobre educació entre 
els paIsos membres 

Nom: UNESCO 
Adrer;a: http://www. education. unesco .org 
Breu descripció: Servei d'informació d'aquest important organisme interna

cional sobre el sector educatiu 

Nom: OC DE 
Adrer;a: http://www.oecd.org 
Breu descripció: Pagina d'aquest important organisme internacional 

Nom: WORLD BANK 
Adrer;a: http://www.worldbank.org 
Breu descripció: Pagina d'aquest important organisme internacional 

Nom: AIDIPE 
Adrer;a: http://www.uv.es/aidipe 
Breu descripció: Pagina d'aquesta associació espanyola dedicada a la re

cerca educativa 

Nom: CEDEFOP 
Adrer;a: http://www.cedefop.gr 
Breu descripció: Pagina d'aquest important organisme internacional depe

nent de la Unió Europea 

Nom: B.I.E. 
Adrer;a: http://www.unicc.org/ibe 
Breu déscripció: Pagina d'aquesf important organisme internacional depe

nent de la UNESCO 
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Nom: IIPE
Adrega: http://www.education.unesco.org/educprog/iiep/welcome.htm
Breu descripció: Página d'aquest important organisme internacional depe-

nent de la UNESCO

Nom: 0E1 (Oficina d'Educació Iberoamericana)
Adrepa: http://www.oei.es
Breu descripció: Página d'aquest important organisme internacional

Nom: HEPROC (Higher Education Process)
Adrega: http://rrpubs.com/heproc
Breu descripció: base de dades sobre ensenyament superior, foros de dis-

cussió, informació general,...

Nom: IPL (Internet Public Library)
Adrega: http:llwww.ipl.org
Breu descripció: Centre de recursos del que existeix a Internet

Nom: NLIGHTN
Adrepahttp://www.nlightn.com/nIndemo/docs/dblist.htm
Breu descripció: Bases de dades disponibles a Internet

Nom: EU ROSTAT
Adrega: http://europa.eu.intien/commieurostatieurostathtml
Breu descripció: Servei d'estadistiques de la Unió Europea

Nom: National Library of Education
Adrepa: http://wwwed.gov/NLE
Breu descripció: Página d'aquest important servel bibliotecari deis Estats

Units d'América

Nom: Redlris
Adrepa http:llwww.rediris.es
Breu descripció: Xarxa nacional de I+D a Espanya

Nom: CICYT
Adrepa: http://www.cicytes
Breu descripció: Página de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tec-

nología (Ministerio de Educación y Cultura)

Nom: Yahoo — Education
Adrega: http://www.yahoo.com/education
Breu descripció: Ámbit de l'educació en aquest famós buscador de la xarxa

Nom: ORTELIUS
Adrepa: http://ortelius.unilit
Breu descripció: Base de dades sobre sistemes d'ensenyament superior a

Europa
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Nom: ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei la-
voratori)

Adrepa: http://www.isfollt
Breu descripció: Página d'aquest important organisme dedicat a la recer-

ca en formació professional

Nom: Mirandole: la guide Internet de l'éducation (France Telecom)
AdreÇa: http:llwww.mirandole.tm.fr
Breu descripció:Guia francesa de webs creducació a Internet

Nom: OIT (Organización Internacional del Trabajo)
Adrega: http:llwww.ilo.org
Breu descripció: Página d'aquest important organisme internacional

Nom: TES (Times Educational Suplement)
Adrepa: http://www.tes.co.uk
Breu descripció: Página del suplement setmanal d'educació d'aquest pres-

tigiós diari anglés

Nom: Naciones Unidas
Adrega: http:llwww.un.org
Breu descripció: Página d'aquest important organisme internacional

Nom: National Education Association
Adrega: http:llwww.nea.org
Breu descripció: Página d'aquesta important Associació nord-americana

Nom: TIMSS (Third International Mathematics and Science Study)
Adrepa: http://wwwcsteep.bc.edultimss
Breu descripció: Página Web d'aquest important estudi en I l ámbit de l'a-

valuació

Nom:
Adrepa: http://www.mitedu:8001/people/cdemello/univ.html
Breu descripció: Llista de Webs d'Universitats
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El objetivo de este artícu
lo es señalar las tenden
cias generales sobre las 
líneas de investigación 
educativa en los países 
desarrollados. El punto de 
partida es la delimitación 
de las fuentes de informa
ción empleadas -básica
mente organismos inter
nacionales, sus progra
mas prioritarios, y sus ba
ses documentales-, así 
como la exposición de 
sus acciones en este ám
bito. A continuación, pre
via síntesis de las tenden
cias, se valora la política 
de investigación educati
va en Cataluña desde 
esta perspectiva interna
cional. Por último, se 
apuntan recursos útiles 
para la investigación edu
cativa que se encuentran 
en la red Internet y que, 
por tanto, pueden ser de 
utilidad para aquellos que 
la quieran emplear como 
vía de búsqueda de infor
mación en sus investiga
ciones. 

Abstracts 

L'objectif de cet artic/e est 
de signaler les tendances 
générales des lignes de 
recherche éducative dans 
les pays développés. Le 
point de départ est la dé
limitation des sources 
d'information utitisées -
essentiellement les orga
nismes internationaux, 
leurs programmes priori
taires, et leurs bases do
cumentaires -, ainsi 
qu'un exposé de leurs ac
tions dans ce domaine. 
Ensuite, aprés une 
synthése des tendances, 
/'auteur évalue la politique 
de recherche éducative 
en Catalogne ¿ partir de 
celte perspective interna
tionale. Finalement, il indi
que des ressources utiles 
pour la recherche éduca
tive qui se trouvent dans 
le réseau Internet et qui, 
donc, peuvent etre utites 
pour ceux qui veulent /'u
tiliser comme voie de re
cherche d'information 
dans leurs investigations. 

Reflexions i recerques 

The aim of this article is 
to identify general trends 
in the lines of educational 
research being conducted 
in developed countries. 
The article begins by defi
ning the sources of infor
mation used -basically 
international bodies, their 
priority programmes, and 
their data bases, as well 
as a discussion of under
takings made in this field. 
Following a summary of 
the trends, the educatio
nal research policy in Ca
talonia is evaluated from 
an international perspecti
ve. Finally, useful sources 
for educational research 
available on the Internet 
are noted. The Internet 
might be of particular use 
as a data research tool 
for those conducting rese
arch. 
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