LES NOVES FORMES DE <tL'ESCOLARITAT)>DE MASSA
Giorgio Franchi

(CISEM, Mild)
1. MODALITATS DE L'ESCOLARITAT I SISTEMES

DE FORMACIO POSTOBLIGATORIA:
UNA LECTURA DE CONJUNT
1.1.

Els fenbmens més recents

Es indubtable que allb que caracteritza, des de fa alguns anys, la formació postobligatbria és el canvi. Estem, efectivament, davant d'una serie
de transformacions petites i grans: entre elles algunes han estat advertides
i discutides (parcialment), perb és necessari que siguin més ben llegides,
analitzades i interpretades, també perquk moltes d'elles s'expressen actualment a nivell de tendkncies i presenten aspectes els significats dels quals
és sovint més qualitatiu que quantitatiu.
Quins són, esquematitzats al miixim, aquests canvis?
El primer ens és donat per l'augment de les activitats de formació
postobligathria: activitats formals (escola, formació professional), activitats
menys formals (cursos de diferent mena i duració), oportunitats d'enriquiment cultural i formatiu ofertes per la societat, etc. Totes les analisis estan
d'acord amb aquesta dada: el paper de la formació dins de la societat contemporhnia ha augmentat progressivament, encara qu.e el símptoma més
gran d'aquest augment sembla ésser constitui't pel desenvolupament de
l'extraescola (entesa sobretot en el seu sentit més ampli), més que per
l'escola entesa de manera tradicional.

.<<Papers)>:
Revista de Sociologia

L'escenari resulta, doncs, sensiblement diferent respecte al passat: més
ric d'oportunitats, més variat respecte a les necessitats i funcions, més
comprensiu cap a les possibles exigkncies.
En tot aixb no hi ha diferkncia entre Ithlia i els altres paisos europeus
occidentals: canvia la fenomenologia especifica de les modificacions segons
les distintes estructures dels sistemes formatius, per6 els fenbmens i les
tendkncies són els mateixos; mCs encara: pertot arreu, i més que a Ithlia,
les recents intervencions de política educativa s'han decantat cap al cantó
que podríem anomenar extraescolar. Es tracta d'una observació important
perquk és testimoni de fenbmens generalitzats i d'una problemhtica evidentment ni específica ni conjuntural.
Un segon canvi deriva de la relació entre escola i treball. Malgrat que
%questa relació no hagi estat mai exaltant, és indubtable que s'ha anat
deteriorant progressivament, fins al punt que seria millor parlar de no-relació entre els dos moments. El saldo ocupacional positiu es refereix a un
percentatge minoritari dels dipIomats (de menys d'un terg a menys de la
meitat, segons les distintes branques) i dels llicenciats. Hi ha, especialment,
una no-correspondkncia creixent entre la branca d'estudi escollida i I'eventual posició ocupacional. Per a allb que es refereix a I'escola, el canvi més
gran consisteix en l'extensió de les anomenades <(posicionsmixtes d'estudi
i de treballa, o sigui en aquella que podríem definir com una anticipació
d e la recerca de treball durant els estudis (abans, doncs, de l'obtenció d'un
títol d'estudis). Una anticipació que al mateix temps assenyala l'exisdncia
de <(novesmodalitats>>de relació -i de nova composició- entre experikncia
formativa i de treball (sigui el que sigui), parcialment advertides i poc
estudiades fins avui en dia.'
Al mateix temps s'ha de fer constar la importhncia creixent de les activitats formatives dirigides als qui ja treballen, especialment aquelles aptes
a permetre mobilitat intersectorial i interempresarial. Aquí es posa en
evidkncia una funció nova per a la formació, destinada, cada vegada més,
a esdevenir estructural: aquestes necessitats i aquestes intervencions poden,
efectivament, resultar sobrerepresentades en determinats moments conjunturals marcats -com acostuma a succeir avui- per intensos processos de
crisi i reestructuració, tant de tecnologia com d'organització, i per l'escassetat d'ocasions de treball, perb les motivacions de fons que els determinen
s'han de considerar com a dades ja permanents. Aquí hi ha un problema
1. Em sembla que els estudis més significatius al respecte són els realitzats en Ia
zona de Mil& i Bolonya. Vegeu: L. Frey, ctLe figure miste e la problematica occupazionale en provincia di Milano,, a Cisem, Formazione post-obbligatoria, Primo rapporto sulla situazione formativd, Angeli, Milano, 1983; V. Capecchi, Prima e dopo i1 diploma: percorsi maschili e femminili, I1 Mulino, Bologna, 1983.
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que ens hem de plantejar tot seguit: aquestes intervencions responen a
necessitats específiques i presenten en el pla educatiu unes característiques
igualment específiques, perb és veritat que, al mateix temps, podran (més
encara, segons el meu parer, hauran de) tenir influ6ncies sobre l'escola
-o sigui, la formació primera- i sobre la manera de concebre, en general, i organitzar la instrucció i la formació després de l'escolaritat obligatbria.
Un tercer canvi esta constituit pel nou funcionament intern de l'escola,
per les noves relacions entre escola i qualsevol altra formació postobligatbria, i pels camins transversals, suma de diverses freqiiencies, que s'evidencien sempre més dins del sistema, encara que sigui -com ja es deiaa nivell de tendencia. Són coses que analitzaré amb més detall més endavant.
1.2.

El nou escenari de la formació postobligat6ria dels anys vuitanta

El conjunt d'allb que hem vist fins ara ens presenta, tal com ja hem
dit, un nou escenari de la formació postobligatbria dels anys vuitanta, un
escenari que convé especificar millor, encara que sigui de manera molt esquemhtica.
Quines són les característiques i al mateix temps els problemes nous
que aquest conjunt ens proposa? Esquematitzant-la al mhxim, podem elaborar aquesta primera i provisional llista.
a) Dins dels diversos fenbmens hi ha, en primer lloc, una tendencia
cap a la negació de la <tseparació,>entre instrucció/formació/vida activa. En
allb que succeeix -efectivamenthi ha present una forta exigirncia d'enllacos concrets, de nous equilibris entre experiencies institucionals, culturals
i de treball. Tot aixb es manifesta avui en dia de manera no semore cristallina, per la senzilla raó que les noves necessitats ensopeguen amb l'estructura donada del sistema de formació; perb si es pogués fer-ne abstracció, no seria difícil trobar en els diversos fenbmens molts dels raonaments/
objectius que caracteritzen el contemporani debat pedagbgic (per entendre'ns, el que s'ha desenvolupat des del <<RapportoFaurea en endavant):
la idea i la prhctica de l'educació com a procés continu, la necessitat de
construir formes ctalternativesu entre escola i treball, I'exigPncia de personalitzar els camins formatius, etcetera.
b) Probablement és dins d'aquest marc on es col.1.oca el desenvolupament de l'extraescola, en el sentit que és cap a aquest sector (extremament
variat, a més a més, per la seva naturalesa) on es centra la demanda de
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novetat que difícilment podia ésser oferta per l'escola. Per6 és oportú
distingir, Adhuc per comprendre millor. No es pot oblidar la sensació, per
exemple, que una part de l'extraescola ha crescut en directa correspondencia amb l'immobilisme de l'escola i amb les seves mancances cada cop més
evidents. Així -amb l'intent d'exemplificar, encara que sigui difícil establir línies de demarcació-, és en aquesta clau que pot ésser explicat el
desenvolupament de les activitats relatives a rensenyament de les llengües estrangeres o d'aquelles dirigides a especialitzacions professionals
<{novesn. Perb, repeteixo, és difícil definir drhsticament tipologies: alguaixí com alguns ensenyaments, requereixen menes <tespecialitzacions~>,
todologies, duració i característiques no escolars; si el fort desenvolupament
d'aquestes activitats es beneficia, doncs, de l'abskncia d'aquells ensenyaments a I'escola, és igualment veritat que sovint és correcte que aquelles
intervencions siguin dutes a terme de forma específica. En altres casos
I'oferta, declaradament, té el sabor de camins escolars escurgats, quan no
es presenta com un miraculós (i moltes vegades enganyós) passaport per
a l'ocupació. I tampoc no es pot, com a observació general, fer desaparkixer
la sensació que aquest desenvolupament correspon també a la tendkncia a
organitzar (perd també a <(segregar)>)tot el temps lliure, tal com remarca
E. Becchi, pel que es refereix a la vida de I'infant.
Perd més enllB de tot aixb -que malgrat tot queda i s'ha d'analitzarcrec necessari subratllar funcions més generals, i en aquest cas <<noves)>,
que
l'extraescola desenvolupa al marge, per dir-ho d'alguna manera, de continggncies especials: em refereixo a l'enriquiment cultural més completiu, a
la satisfacció de necessitats cognitives individuals, a l'especialització dels
currículums escolars, a l'adhesió més profunda a la realitat. Tot aixd correspon, per una banda, a l'increment de demanda de <(cultura)>i, per l'altra, a I'exigkncia d'intervencions breus, flexibles, aptes, dins de llur especificitat, per a portar a resultats als quals unir-ne, o més senzillament,
afegir-ne uns altres, segons les necessitats, i així successivament. H i ha,
a més a més, una ulterior funció de l'extraescola --de la qual tornaré a
parlar més tard- que opino que és de gran importhncia: la de permetre
la <cpersonalitzaciói/o diversificació)>dels títols d'estudis, cosa aguditzada
pel fet que avui aquests títols estan superats respecte als canvis esdevinguts
en el mapa de les figures professionals. Perd aquesta funció esth destinada
a romandre (i fins a manifestar-se sempre més) dependent de l'elecció
<(polivalent)>que es vulgui dur a terme amb la nova escola secundiria
superior, i de les mateixes transformacions de les figures professionals i
del concepte de professionalitat, que davant d'una segura i Bmplia formació <{polivalent)>requereixen <tespecialitzacions)>destinades a canviar rhpi-
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dament en el temps, fhcilment reconvertibles i/o reciclables, i aixb succes~ivament.~
.
Finalment, com a problema més general; hi ha aquell de les noves
C)
formes del coneixement contemporani, dels incre'ibles canvis que s'estan
verificant en aquest camp. Es suficient recordar la revolució en el camp
de la informhtica, el nou paper que la informació esth assumint: la quantitat d'informacions que s'ha de posseir, el seu flux rapidíssim, la manera
de remuntar a les fonts, de tractar i comprendre les informacions, són tots
fets que replantegen el paper tradicional de I'escola, que demanen rapidesa
i flexibilitat de coneixement, etcktera.
Encara que sigui provisional i esquemhtica, la llista hauria d'haver aclarit que la configuració actual del sistema de formació respon a problemes
reals, a exigkncies i necessitats que estan destinades a ésser profunditzades
ulteriorment. En la seva fenomenologia actual, els diversos, diferents i
contradictoris desenvolupaments donen per cert -tal com he afirmat moltes vegades- l'immobilisme de la política escolar i la situació de crisi
econbmica i ocupacional; són, a més a més, fruit de moviments espontanis
i de la alliuren lbgica de mercat: ccperb corresponen a necessitats concretes)>.
L'operació que s'ha de posar a I'ordre del dia és aquella d'analitzar-ho
tot en detall; entendre quant hi ha de sobreposició i d'excés, per entendre
al mateix temps el fet nou i reflexionar sobre les formes més correctes dins
de les quals gestar-10.
Si per cas no ho he sigut prou, vull ésser clar fins al fons: aquest és
l'escenari que caracteritza la formació, avui i demh. La <(sevaforma)>actual
pot ésser <(judicada)>,la substhncia dels problemes que ens proposa pot
ésser <(compresai organitzadas.

2. Entre els diversos estudis sobre les transformacions que tenen lloc dins de
l'organitzaci6 del treball i en la professió, poden ésser mencionats: F. Butera, Le ricerche per la trasformazione del lavoro industriale in Italia: 1969-1979, Angeii, Milano, 1981; F. Butera, ctorganizzazione del lavoro e professiolnalith neli'industria*,
c<Quaderni Isfob, núm. 17; F. Chiaromonte, Sindacato, ristrutturazione, organizzazione del lavoro, Esi, Roma, 1978; S. Mollica, P . Montobbio, Nuova professionalitd, formazione e organizzazione del lauoro, Angeli, Milano, 1982. Urna sintktica traducci6
#aquesta temhtica en clau formativa és de G. Franchi, Formazione post-obbligatoria e
professione; de V . Ariosi, F. Frabboni, V. Telrnon, La scuola secondaria': riforma,
curricolo, sperimentazione, I1 Mulino, Bologna, 1981.
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1.3. Problemes d'interpretació
Ja tenim materia més que suficient per a plantejar-nos alguns problemes
interpretatius. El quadre sumiriament dibuixat ens posa davant de tres
qüestions. La primera, una reducció també quantitativa de l'escola respecte
al conjunt dels instruments formatius: com a mínim -hom diu- aquesta
creix menys que abans; la segona, una reducció, en aquest cas qualitativa,
de l'escola, encerclada i objecte d'intensa concurrencia per part d'intervencions formatives més modernes (més breus, flexibles i fins més específiques
i <(apetibles)>)i més generals per part dels moderns mitjans i instruments
informatius als quals el jove (el ciutadi) pot fhcilment recórrer; la tercera, una objectiva reducció del pes que la instrucció (i especialment l'escola) desenvolupa en la relació amb la possible ocupació.
En les phgines següents intentaré realitzar una comprovació més atenta
d'aquest quadre, perb no es pot pas negar que presenta més d'una resposta
real. I és precisament sobre aquesta base que s'ha anat conformant una
interpretació que es converteix en preeminent, encara que sobre ella no
s'hagi desenvolupat cap debat específic. Intentaré sintetitzar aquesta interpretació?
L'escola est2 perdent el seu centralisme: ja no és el lloc on es reben
les informacions i els coneixements; al seu costat existeixen instruments i
mitjans que poden oferir no sols els mateixos, sinó en alguns casos encara
més informacions i coneixements; a més a més, tan aturada com est; l'escola des de fa temps en l'ordenació, en els programes, en els continguts,
no ens hem de meravellar si es recorre cada vegada més a intervencions
formatives <(diferents)>,decididament més igils, que utilitzen sovint tecnologies més avan~ades,amb exits més definits, i que representen fins i tot
l'ingrés (o el reingrés) dins de la instrucció de la <(sana)>empresa privada; i afegiríem, ates que és veritat, que la professionalitat pot ésser adquirida especialment, per no dir sols, amb i en el treball; que és inevitable
que es desenvolupin moments-pont entre escola i treball i encara més de
formació en el treball, i així successivament.
Donades aquestes motivacions -hom diu-, no ens hem de meravellar
si els usuaris fan <(tries)>cada vegada més determinades i es disposen d'una
3. La interpretació a la qual em refereixo és l'elaborada pel Censis, taI com va
ésser reconstruida a través de la lectura dels capítols sobre la instrucció en els Informes relatius a la situació social del país el 1981, el 1982 i el 1983.
L'elaboració del Censis és en realitat molt més rica i problemhtica del que podrh
semblar en la meva redu'idíssima síntesi, que té en compte especialment la traducció
<vulgar)>que se n'ha fet, oblidant molt aviat el carkter d'important contribució científica que les anhlisis del Censis tenen sempre.
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manera nova dins del sistema de formació, i si el sistema, de part seva,
est$ configurat conseqüentment amb aquestes tries. El resultat final del
raonament -que he simplificat intencionadament- es converteix en la
legitimació de l'actual configuració del sistema formatiu, constitu'it per tres
sectors: l'escola, i més en general la distribució formal de la instrucció;
l'extraescola; la formació cap a i en el treball. Sectors en molts aspectes
autbnoms un de I'altre, considerats -dins de la interpretació completivaquasi equivalents entre ells, i dels quals es considera necesslriament l'ulterior desenvolupament d'aquesta interpretació -trobar i construir un equilibri recíproc o, encara millor, un <(arbitratge a tres pols)>!
El punt central del raonament és la contracció (relativa) o l'estabilització dels índexs d'escolaritat i dels moviments escolars; efectivament, és
sobre la base d'aquesta dada que els altres desenvolupaments són carregats
de valences <tinstitucionalsu o, millor, dels atributs de sectors. Era important subratllar aquest aspecte, perqui. en cas contrari és difícil no estar
d'acord amb l'anilisi, diguem-ho així, qualitativa, o sigui aquella que descriu l'ampliació de les necessitats formatives i remarca l'exigsncia d'instruments amb característiques diferents de les escolars.
Ditiem abans que aquesta lectura no ha estat sotm~esaa una veritable
discussió: el que ha passat, potser, ha estat l'acceptació passiva i, encara
més, l'exageració dels resultats; o, al contrari, el que pot ésser considerat
com una correcció de les possibles conseqüencies de la lectura mateixa.
D'aquesta manera, la <cpi.rduade centralisme de l'escola)> en favor d'altres instruments ha estat emprada per considerar com a cada vegada més
<(marginal)>el paper de l'escola i especialment el de <tl'escola pública)>;
sobre aquesta base s'ha intentat legitimar la substitució, esdevinguda en
tots aquests anys, de la <(política)>escolar per I'<tadministraciÓ)>escolar,
per una banda; la possibilitat d'una privatització de l'escola, per l'altra;
i finalment, la proposta d'una liberalització completa del mercat escolar i
educatiu. I és inútil la posició expressada recentment per la Democrlcia
Cristiana. En canvi, en oposició, hi ha la línia del Partit Comunista, codificada en la seva IV Conferencia Nacional, que respon a la lbgica del
<(sistemaeducatiu ampliat>>(0 sigui, senzillament a la constatació de l'existent) amb la necessitat de definir relacions i lligams entre els diferents
moments, amb la construcció d'un <(sistema integrat)> amb l'escola en el
seu centre.'
4. Vegeu al respecte el prbleg amb títol ccArbitraggio a trepolb, de G. De Rita,
en el núm. 14 (nova ssrie) de1 ccQuindicinale di note e commenti)>del Censis, dedicat
totalment a la problemitica formativa.
5. Pel que fa a la posició de la DC, és visible essencialment en alguns discursos del seu secretari De Mita (fet que dóna testimoni del relleu polític que la DC
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Cal afegir que la finalitat d'aquestes phgines no és la d'endinsar-se
en el debat polític, sinó més aviat la de contribuir a una lectura més profunda dels fenbmens en acció en la formació postobligatbria.
I aixb per dos motius. El primer, que hauria d'haver quedat ben clar,
per les coses afirmades en el parhgraf 1, que jo estic convencut que estem
en presencia de transformacions profundes en alIB que es refereix no sols
a la disposició del sistema educatiu, sinó també a la definició i al paper
mateixos de la formació: transformacions que tenen necessitat d'anhlisis
atentes i de I'obertura d'un debat específic, abans d'ésser recondu'ides massa
rhpidament a sintetiques solucions polítiques. El segon, que hi ha diversos
punts en I'anhlisi i en la interpretació presentats que em semblen superficials i que, considerats més bé, podrien dur-nos a conclusions bastant
diferents almenys en el pla de les possibles conseqüencies operatives. Intento, doncs, considerar novament la part de I'anhlisi que es refereix als
desenvolupaments escolars, pel relleu que té dins del suport completiu de
la lectura mencionada abans i perqu2 és aquella de la qual més dades es
tenen. L'anhlisi -donada la natura d'aquestes pigines- serh sintktica. En
les notes a peu de phgina el lector podrh trobar les fonts en les quals es
basen els diferents raonaments.

1.4.

Una segona lectzlra dels desenvolupaments escolars

La referencia és envers I'escola superior secundiria, diürna o nocturna,
pública o privada, i la formació professional de primer nivell (o sigui el
sector formal, institucional, de I'educació).
La dada inicial és la imatge contradictbria que ens diu que, d'una banda, ha augmentat en el pla quantitatiu i qualitatiu el pes de I'educació,
i de I'altra que s'ha reduit (en termes relatius) el pes de I'escola. Si efectivament considerem I'índex d'escolaritat completiu, resulta substancialment
estable des de fa 5-6 anys, verscat sobre un valor relativament alt (el 53 %
aproximadament), semblant al de la situació europea.
ofereix al seu <(nou, discurs sobre la instrucció), entre ells l'informe en l'últim Congrés Nacional del Partit.
Els mesos de febrer i marc hi ha hagut, a més a més, les dues confersncies
nacionals sobre l'escola del PS1 i del PCI, centrades, la primera en els nous camins
formatius ampliats, presents en els actuals desenvolupaments, i la segona sobre la
proposta del sistema formatiu integrat: raonament que dins de la IV Conferencia
Nacional del PCI hom ha afrontat amb una gran amplitud d'implicacions tant pel que
es refereix al n i v d nacional com a l'europeu. En ambdós casos la documentació est&
constitu'ida per material ciclostilat.
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Després d'afirmar de nou que en aquest fenomen juguen objectivament
algunes de les coses dites anteriorment, hi ha un nus que em sembla que
sempre s'ha deixat de banda: <(o sigui que quant més creix l'escolarització, més s'eixamplen les necessitats i la demanda de formació ulterior>>,
tal com ha estat demostrat per nombroses investigacions a nivell internaDit d'una altra manera, el desenvolupament de l'extracional i na~ional.~
escola es podria explicar <(també)>com una conseqii~nciade l'escolarització
total: com un <(efecte)>,doncs, de I'expansió de l'escolaritat, que ha convertit en evidents i explícites les necessitats educatives, amagades anteriorment.
Perb es podra objectar que l'escolaritat en la secundaria superior esth
aturada des de fa uns anys, encara que sigui molt alta i continu? essent I'escola el sector educatiu decididament més gran: en aquest cas el desenvolupament de l'extraescola marcaria també tries diferents respecte a l'educació.
Per6 és veritat que I'escola esth aturada? ¿O, potser, han canviat tant el
<(funcionament)>de I'escola i del sistema educatiu com les maneres de <(seguir i utilitzar)> el sistema?
Les dades generals relatives a l'escola secundaria superior ens colloquen
davant d'una imatge, ella també, contradictbria: en considerar l'índex d'escolaritat calculat en aquests cinc anys, resulta practicament estacionari des
de 4-5 en endavant. Malgrat aixb, si considerem el mateix índex en relació
amb els primers anys de la secundaria superior, constatem que esta augmentant de manera constant i sensible, tant, que és possible afirmar que
estem molt a prop d'un objectiu perllongament dels anys d'estudis obligatoris en un o dos després de la licenza media *? (dada verificada ulterior6. Exemplar, al respecte, és el cas frances, després de l'aprovació, el 1971, de la
llei sobre la formació contínua. Després d'alguns anys d'aplicauó, els subjectes que
majorment havien utilitzat les intervencions formatives de reciclatge eren aquells que ja
possei'en nivells d'escolarització mitjans o mitjans-alts. Cfr. P. Albe, M . Todeschini, ctFrancia. Una scuola bloccata in una societa bloccata,,, a G. Franchi, M. Tedeschini,
La riforma in Europa, Isedi, Milano, 1987; Isofol, ctFrancia/Congedi di formazione,,,
icQuaderni di formazione Isofola, núm. 32.
* N. del Trad.: 8L.. &EGB.
7. Poden bastar poques dades. Les taules seran presentades al h a 1 del treball.
L'índex de pas entre la I11 media i la I media superior ha tingut el moviment
indicat en la taula 1; les seves dades demostren, a més a més, que el fenomen s'ha
accentuat, i molt sensiblement, en els darrers tres anys. Molt indicatives són les
dades de la t. 2, que marquen el moviment de l'index d'escolaritat dels joves de 14
anys en l'escola secundaria superior dins de la provincia de Milh.
Com a testimoni no sols de la tendencia, sinó de la seva acc:entuauó en els darrers
anys, se'ns presenta la situació d'una realitat, la de la província de Ravenna, en la
qual eis índexs d'escolaritat eren ja molt alts (77'5 % el 1973-74) en la primera mei-

tat del anys 70 (t. 3). El que s'ha de remarcar és el valor -prbxim a la totalitatde l'índex #escolaritat el 1981-82: el 84,2 %.
A les dades presentades, s'haurien d'afegir les dels inscrits a les formacions professionals de base. Desgraciadament les investigacions en aquest sector no permeten
informacions exactes i sols per als darrers anys hom pot disposar de dades relativament
homogknies (cfr. Rapporto Isofol 1982 sulla formazione professionale in Italia, Angeli; Milano, 1983; Rapporto Isofol 1983 sulla formazione professionale e'n Itdlia,
Angeli, Milano, 1984).
Com a nivells de senzilla estimació (i subvalorant els fenbmens), a les dades relatives a la província de Mil& hom pot afegir un ulterior 10-12 %, i a les de la província de Ravenna un ulterior 8-10 %.
8. Al respecte, així s'expressa el Rapporto Isofol 1983, cit.: ctLa investigació
1981-82 confirma la tendencia ja posada en evidkncia per la de 1978-79 d'una baixada
de l'edat mitjana dels alumnes: passa de 17,O el 1979 a 16,3 el 82: es confirma, doncs,
la tendencia a un pas més directe des de I'escola a la formació professional i per tant
a la utilització d'aquesta última com a canal professional per a l'accés directe al mercat del treball.),
9. El fenomen és ja molt conegut. Per iílustrar-10 sinteticament, són molt indicatives les taules 4 i 5, tretes del núm. 2, 1984, de ctCisem/Informazioni~>.
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cialment nois, a <(treballar)>durant els anys d'estudis, i a deixar, doncs, els
estudis si el <(treball)>que estan fent és segur?'
De totes maneres, és un fet que la baixa de I'índex d'escolaritat en
la totalitat dels cinc anys <{amagaun procés d'escolaritat posterior)> que,
si es té en compte l'augment de la propensió cap a I'anomenat <(ciclecurt),
(cursos de formació professional de base), es refereix priicticament a un
trienni postobligatori.
Perb s'han de considerar també d'altres aspectes. Juntament al fenomen de les <(renúncies)>irregulars, hi ha el d'un moderat <{retorn>>a l'escola, que generalment és realitzat a través de les escoles no estatals (diürnes i nocturnes); en aquest sentit, la seva especialització s'ha anat accentuant
notablement en aquests últims anys. Poden, també, ésser <<retornsimpropis),, que consisteixen en el pas de la secundaria superior als mbduls terminals de la formació professional regional (hem de recordar que els
estudiants de formació professional que vénen de l'escola secundaria amb
alguns anys de freqiibcia són un tant per cent --en augment constantprbxim al 25). Aquest pas permet consolidar una certificació formativa,
en aquest cas en el terreny de la formació professional.
Volem dir que, si d'una banda augmenten les renúncies, aixb no significa sempre i en tots els casos interrupció de l'escolaritat: aquesta sovint
és recuperada i acabada, encara que sigui amb formes, modalitats, temps,
10. Sobre el problema de la dispersió escolar, les contribucions més interessants
semblen ésser les següents: com a punt de referencia, encara que les dades hagin envellit una mica, pot ésser útil: M. Gattullo, ctL'andamento della selezione scolastica
italiana*, ccInchiesta>>,núm. 23, 1976, pp. 52-60. Una contribució més actualitzada és:
L. Bernardi, ctScolarizzazione e selettiviti del sistema scolastico italianoa, a S. Sarpellon, La pouerd in Italia, Angeli, Milano, 1982.
Pel que fa referencia a les recerques específiques sobre el problema de les renúncies escolars, vegeu: Censis, I drop-outs della secondaria, 1976, cicl. Una exposició sintetica dels principals resultats de la recerca es pot trobar a ctAnnali deiia pubblica istruzionea, núm. 1, 1978, pp. 31-44; Censis, ccQuindicinale di note e commenti*, núm. 293, 1978, pp. 540-547, i núm. 303, pp. 988-991; Universiti Cattolica del
Sacro Cuore, Istituto di sociologia, Determinazione di metodi per 10 studio del fenomeno degli abbandoni nella scuola secondaria superiore, 1981, c-id., Cnos-Fap Verona
-Universiti pontificia salesiana di Roma, Istituto di sociologia della Facolti di scienza
dell'educazione, L'abbandono nel bienni0 della scuola secondaria superiore nel comune di Verona, 1982, cicl. (una presentació sintetica dels resultats de la recerca es troba a: ctorientamenti pedagogici,,, núm. 29, 1987, pp. 798-816); E. Pugliese, I giovani
tra scuola e lauoro nel Mezzogiorno, Angeli, Milano, 1982.
Una discussió general del problema, idhuc d'una sintetica perb puntual illustració
de les recerques mencionades, es troba a R. Pasini, G. Librando, <(La dispersione
scolastica nella scuola secondaria superiores ctCisem/informazioni,,, núm. 2, marc
de 1984.
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'diferents dels <tnorrnals~>."
Potser hem de reflexionar sobre aquestes noves
formes de I'escolaritat de massa, sobre les noves maneres de passar per
l'escola.
Com a confirmació de la legitimitat d'aquesta lectura, hi ha l'observació dels canvis esdevinguts en el funcionament de tot el sistema escolar
icampliatn (estatal o no estatal).
Estem assistint, efectivament, a progressives especialitzacions dels dife-rents moments escolars/formatius no estatals, que acaben intervenint cada
vegada més en correspondsncia amb els fenbmens nous en acció a l'escola
secundBria superior estatal. Serveixen cada vegada més com a <trecuperación
de I'escolaritat interrompuda a l'escola estatal i cada vegada menys com a
oportunitat escolar parallela. Es tracta de constatacions fhcils de verificar,
malgrat que encara s'hagi de fer una a n a s i puntual del funcionament de
tot el sistema (i especialment s'hagi d'<tatestar, l'anomenada aproximació
<(de sistema>>,l'únic capaC d'explicar-nos el que passa i de suggerir hipbtesis correctes d'intervenció).
De les poques coses que acabem de dir surt un quadre una mica diferent de la versió simplificada de <cpkrdua de centralitat de l'escola)>. En
sealitat no és veritat que hagi disminui't la demanda d'escola per part dels
11. Una quantiíicació exacta del fenomen dels ctretorns,, és difícil, encara que es
pot referir --com recorda V. Cesareo en el seu trebali citat més avall- cta quasi el
5 % de la nostra població escolar total,.
Encara més complex és oferir un quadre quantitatiu real dels passos entre se-diria
superior i FP, especialment perque les dades nacionals són velles. A la t. 6
presentem les dades de la investigació Isofol/regions, efectuada l'any formatiu 1978-79.
Investigacions més properes en el temps -efectuades segons el mateix plantejament- ofereixen un quadre en que les tendsncies s'han profunditzat.
Així, per exemple, a la provincia de Ravenna, l'any educatiu 1982-83 el percentatge dels inscrits a FP després d'haver freqüentat alguns anys l'escola secundaria
superior era del 26 % aproximadament, mentre que la mateixa dada a la província
d e Piacenza era aproximadament el 34 %. Són simptomiitiques, en ambdós casos, les
dades relatives a aquells que han anat un o dos anys a la secundiria superior: al
voltant del 22 % a Ravenna i el 31 % a Piacenza. (Fonts: província de Ravenna, La
formazione professionale di base in provincia di Ravenna, 1983, cicl.; província de
Piacenza, L'evoluzione della formazione post-obbligatoria in provincia di Piacenza 197282, 1983, cicl.).
Per retornar al problema general --el del fenomen de les sortides i dels successius <<retorns)>amb acabament dels estudis-, són de gran intergs els resultats obtinguts en la recerca efectuada sobre un mostrari de 4.000 joves pel Iard en collaboraci6
amb la Doxa. En ella s'afírma que, entre aquells que han abandonat els estudis en el
postobligatori, el 61,6 % (o sigui la gran majoria) ha obtingut més tard una certificació professional o un diploma de cicle curt (dt.: V. Cesareo, ctProcessi ed esperienze
neUa scuola>,, a A. Cavalli, V. Cesareo, A. De Lillo, R. Ricolfi, G. Romagnoli, Giovani oggi, I1 Mulino, Bologna, 1984, p. 26).
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joves, sinó tot el contrari. S'ha anat, més aviat, obrint camí una actitud
més <ceconbmica)>i <tutilitarística)>envers l'escola; hi ha una dispersió escolar més gran (si bé dins d'una major escolaritat), perb també un retorn
escolar més gran (en sentit determinat i extensiu).
En altres termes, es pot dir que els processos d'escolaritat estan creixent, encara, i que al mateix temps ha canviat i est; canviant la manera
de seguir els cicles escolars. Abans de tot, hom escull els més curts per
consolidar en temps rhpids una certificació escolar. En segon Iloc, per a un
grup sempre creixent de joves, la consecució d'un diploma (i posteriorment
fins i tot la llicenciatura) s'obté en temps més llargs del normal, a vegades
després d'haver passat per experihcies educatives i de treball.
D'aixb resulta no sols un aprofundiment dels índexs, ja alts, d'escolaritat en els primers anys d'escola secundhria superior, sinó també un augment general de I'escolarització i de la possessió dels títols finals, obtinguts
amb temps i modalitats diferents.
Dins d'aquest marc s'ha de plantejar la qüestió de l'extraescola. Es
oportú aclarir tot seguit un punt: aquell qui freqüenta aquestes activitats
PS, en gran part, aquell mateix que va freqüentar i/o freqüenta l'escola.
Es tracta, doncs, de posicions que sovint es barregen entre elles, no d'usuaris decididament diferents.
Evidentment les funcions que exerceix l'extraescola són ---com ja he
recordat abans- moltes i variades, incloses algunes que responen a exigencies absolutament subjectives; perb juntament o dins d'aquestes sembla
molt persuassiva i s'ha de subratllar amb forca, puix que avui esth completament oblidada, la de <(diferenciar)>certificacions escolars que, d'una banda,
són poc corresponents a la realitat i, per l'altra, són ja possessió dels joves.
Per exemple, els ragionieri * ja són molts, per6 els ragioneri que saben
informhtica, que coneixen diferents llengües estrangeres, que ja han realitzat -encara que sigui de manera esporhdica- una experikncia de treball
en aquest sector, són molts menys. I aquesta necessitat de diferenciació és
molt més acusada quan se sap que les ocasions de treballar són poques i
que la concurr2ncia en el mercat del treball és gran.
Pot ésser oportú profunditzar els raonaments fets iíns ara i analitzar,
encara que sigui superficialment, els diversos comportaments que estan
duent a terme els nois i les noies, respectivament, dins de la formació
postobligatbria?' En primer lloc, en els darrers anys l'augment de l'índex
d'escolaritat en l'escola secundhria superior ha estat determinat per I'ingrés

* N. del Trad.: Títol que correspon a perit mercantil.
12. Entre les contribucions més interessants sobre aquesta temhtica, encara massa poc analitzada, vegeu: V. Capecchi, Prima e dopo il diploma, cit.
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de les noies a l'escola; elles oferien, respecte als nois, un índex d'escolaritat
decididament més baix. Per als nois, al contrari, anar a l'escola després de
l'etapa obligatbria és una conquesta de fa ja alguns anys, al mateix temps
que la de la possessió del títol de secundhria superior. En segon lloc --en
estreta coher5ncia amb allb que acabem de dir- és el comportament
masculí aquell que <(faús)>,en discontinu'itat, de I'escola (sortides i retorns
de diversos tipus, ja esmentats). El comportament femení resulta, efectivament, molt més <(regular)>en el seu recorregut escolar, tant si és de ctcicle
breus (i és forta aquesta propensió per part femenina, com a demostració
d'expectatives més limitades per part d'aquelles que eren precedentment
excloses de l'escolarització postobligatbria), com si és de <(cicle 1larg)>.l3
A falta de dades segures és objectivament difícil afirmar quin dels dos
comportaments és més recurrent a l'extraescola, especialment en el seu
aspecte de doble posició. Malgrat aixb, és suficientment cert el predomini
masculí en les distintes formes d'unió entre formació i treball (vegeu, a1
respecte, les dades relatives a l'aprenentatge, taula 9).
Malgrat llur esquematicitat, aquestes poques dades (totes s'han de profunditzar) suggereixen el paper decisiu de la possessió o no d'escolaritat
i de la certificació escolar en determinar i explicar els diversos comportaments en el camp formatiu, encara que, bbviament, aquests mateixos comportaments s'han de collocar dins d'un marc interpretatiu més ampli. Així,
per citar només aquest exemple, és probable que la major propensió dels
nois a freqiisncies irregulars i discontínues depengui, per una banda, de la
crisi de llocs de treball, que ha baixat les expectatives formatives i de
treball, i, per l'altra, de la seva major possibilitat de trobar feina (encara
que sigui esporidica) respecte a les dones (la demanda femenina no instru'ida de treball entre els 14 i els 19 anys resulta efectivament molt escassa).14
De totes maneres, hi ha el fet que la variable <(escolaritat)>(com un
bé ja Bmpliament posse'it o no) serveix decididament per a explicar els
dos comportaments. Així, com a curiositat, el comportament femení podria
ésser explicat com una cursa cap a un ctbén no posse'it precedentment (i
més, dins d'un completiu procés d'autoafirmació), i el masculí com una
actitud, diguem-ho així, <(desencantada)>davant de l'escola, fruit de la ja
conquerida i posse'ida escolarització, que indueix a posseir-ne una altra de
posterior, a enriquir-la, a diferenciar-la en la certificació i fins en les maneres d'organitzar el camí formatiu.
13. Extremament indicatives són les dades de les taules 7 i 8, tretes de <<Cisem/
Informazionb, núm. 2, 1984, relatives als diversos índexs de fracis (suspensos més
renúncies) dels nois i les noies.
14. Cfr. Isofol, Rapporto Isofol 1982..., cit., en particular el cap. 2.
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1.5. Una possible clau interpretativa
Quina versió és possible donar dels canvis que tenen lloc en la formació postobligatbria?
L'esquema interpretatiu que suggereixo -i que, ho vull dir amb claredat, opino que té encara necessitat de nombroses posades a punt- és
que aquells canvis són conseqüi:ncia del progressiu aprofundiment de l'escolaritat; que una gran part del <(noun que est&passant dins de la formació postobligatbria no indica -en primera instincia- eleccions diferents
d'una ulterior escolarització, sinó un enriquiment i una nova definició de
la mateixa escolarització; que els diversos fenbmens provenen, doncs, dels
alts índexs d'escolaritat i dels nous mecanismes de funci~onamentde l'escola
(que són, al mateix temps, respostes autbnomes de la institució escola i
fruit de comportaments subjectius dels usuaris). O sigui que, segons la
meva opinió, allb que tenim al davant nostre és una nova versió de l'ctescolarització de massa), que no substitueix l'escola amb altres coses, sinó
que proposa un escenari més ric i articulat que en el passat dins del terreny de les necessitats, de les expectatives, de les exigi:ncies, dels instruments (formatius) i en el terreny de les <{modalitats)>de construcció dels
camins escolars i educatius; escenari del qual l'escola i I'escolaritat continuen essent el moment central, encara que aquesta centralitat té cada
vegada menys coses a compartir amb les situacions i les versions precedents i necessita encara ésser compresa i definida.
Si volguéssim expressar tot aixb en forma de <{categoriainterpretativa,,,
podríem dir que comencen a existir les conseqüi:ncies i els problemes d'una
situació de <<plenaescolaritat)> (o d'<cescolaritat madura*) també a nivell
postobligatori. Proposar aquesta com a categoria interpretativa, a més a
més, no significa afirmar que la <(plena escolaritat)> estigui realitzada: no
és aquest I'aspecte en el qual insistir, encara que algunes dades semblen
confirmar aquesta lectura. Significa, més aviat, :2firmar que --com succeeix
sovint- els problemes nous s'expressen <(mentre)>duren els vells i que
aixb comporta que també aquests últims canviin el seu caricter, aths que
ja poden ésser entesos i solucionats amb criteri:; que no tinguin en compte
la direcció cap a on van les coses,
Significa, a més a més, proposar -com ja he dit -una aproximació
vilida essencialment a nivell interpretatiu, una aproximació que em veig
amb cor de sostenir perqui: presenta algunes característiques objectivament
<rútils>>
:

- La primera, la d'oferir una clau interpretativa menys superficial que
aquella de la perdua de centralitat de l'escola, a favor d'altres solucions
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i d'altres instruments més capaGos que aquesta última d'explicar el que
passa, relacionats com poden ésser els diversos fenbmens amb correlacions
concretes i no amb suposades capacitats dels joves a orientar-se i triar, dins
de la <(jungla)>formativa.
La segona, la de corregir l'altra manera d'afrontar les qüestions
formatives, precisament la -per entendre'ns- de les forces reformadores,
que s'han mogut sempre dins d'una <tlbgica)>de mancanla; per a aquesta
l'objectiu ha estat sempre i fonamentalment la ulterior expansió de l'escolaritat, sense preocupar-se dels hxits del procés, fins i tot quan aquests
han comengat --com ja fa uns anys- a manifestar-se i a proposar problemes que des d'aquella bptica es tornen incomprensibles.
- La tercera, la de presentar-se com a clau de lectura i d'intervenció
vhlida, no sols per al present, sinó també per al futur immediat, aths que
capta no tant la realitat com les tendhncies (i la direcció d'aquestes tendhncies) presents en ella.

-

2. TRANSFORMACIO DEL SISTEMA EDUCATIU

I POLfTIC ESCOLAR: ALGUNES IDEES-GUIA
PER A INTERVENIR-HI
Desplacem el raonament cap a un altre camí, i considerem les conseqühncies de les andisis efectuades respecte a una possible. política escolar
i educativa. L'objectiu que em proposo és el de presentar algunes idees,
algunes categories, utilitzables per a intervenir-hi. Pot ésser també una manera de verificar l'estabilitat dels resultats obtinguts, o almenys de verificar-ne la productivitat.

Primer nus de problemes. Els desenvolupaments específics i completius
de l'<tescolaritatn, encara que influ'its per dades socials, polítiques, econbmiques, generals i contingents, se'ns presenten, al mateix temps, com a
relativament <cautbnoms)>.La influhncia externa és més o menys important, en alguns casos explica uns determinats comportaments, per6 davant
d'ella acaben per funcionar d'altres dades, algunes bastant fortes, totes
internes als processos d'instrucció. Em refereixo especialment a la funció
social de la possessió o no d'escolarització, que és, en molts casos, una
forla potent que actua fins en preshncia d'una gmplia desillusió respecte
al valor (d'ús o &intercanvi) de la instrucció.
Hem vist com aixb pot estar a la base dels diferents comportaments
masculins i femenins. Perb es poden recordar altres casos. En les situacions
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sbcio-territorials en les quals ctanar a escola)>és una elecció i un fet present des de fa anys, podem constatar que -fins en presencia de grans
factors de crisi econbmica, perb també per continuar amb el sistema educatiu, del desenvolupament i d'altres oportuni1:ats respecte a l'escolaaquesta tendkncia no sols continua expressant-set, sinó que Bdhuc s'enforteix fins al llindar d'una real i plena esc~laritzaci¿i.'~
D'altra banda no hi ha una gran novetat a subratllar aquestes coses,
atks que sobre l'existtncia d'aquestes tendencies i d'utn fenomen que podríem deíinir com de valorització autbnoma de la instruc:ció han reflexionat
--sostinguts per una gran quantitat de dades-- sociblegs com Collins o
Boudon i economistes com Thuron i, en alguns
casos, I-Iir~h.'~
Perb hi ha també altres factors a tenir en compte, menys explorats que
els mencionats: l'<cÚs)>que es fa de la instrucció per part dels diversos
subjectes socials. Un ús que pot ésser interpretat, com fa per exemple
Collins, com una manera de confirmar i consolidar la pirbpia posició social
per part de cada grup o categoria social, perb que coneix cada vegada més
valences individuals, acusadament subjectives, i, al mateix temps, relacions
profundes amb els processos de creixement de nous subjectes político-socials, com els joves i les dones, etc.
Per que aquest subratllar la relativa ctautonomian dels desenvolupaments de I'escolaritat? Perquk des del punt de vista de la política escolar
i educativa aixb significa saber que hi ha dades inherents als mateixos processos d'escolarització que influeixen en el desenvolupament i en la configuració del sistema formatiu tant, si més no, com uns factors externs considerats tradicionalment determinants.
Així hem vist, per exemple, que la crisi de la relació entre escola i
treball no ha modificat la demanda d'escola i de formació: ha donat vida
a nous camins, a noves relacions entre formació i experitncies de treball, al
15. Bs exemplar el cas de dues realitats com la de Ravenna i Piacenza, que he
pogut analitzat a fons. La dada característica d'aquestes dues situacions no és constit s d a sols pels altíssims índexs d'escolarització en els primers anys, aconse-gits amb
els primers anys 80 (comprovats entorn d'un 85 % pel que fa referhcia tan sols a la
secundaria superior, excloent la FP), sinó pel fet que els índexs eren ja elevats en la
primera meitat dels anys 70 (comprovats entorn d'un 75 % solament en l'escola secundaria superior: dada que sols actualment s'esti assolint a escala nacional).
Malgrat la presencia de la FP (i també de vistosos símptomes de crisi econit
mica i de treball, com en el cas de Ravenna), l'escola~.itzaciólla continuat aprofundint-se, posant en relleu de quina manera un comportament ja present des de fa
temps i estes a nivell social pot influir i determinar --amb caracter d'autonomiales eleccions successives.
16. Vegeu al respecte les referencies bibliogr~quesal treball <(Ipossibili prodotti
delí'istruzione)> en aquest mateix Ebre.
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desenvolupament d'activitats formatives específiques; o sigui, ha provocat,
si de cas, canvis en el recorregut del sistema, per6 al seu costat s'han confirmat i profunditzat fenbmens que des d'aquella bptica particular podien
convertir-se, de fet, en anacrbnics. L'exemple és encara més ric de significats, si pensem en la profunda crisi del valor de la instrucció i especialment de l'escola i la comparem amb la gran demanda d'escola expressada
per les dones en aquests últims deu anys: els desenvolupaments de l'escolaritat, la configuració del slstema d'instrucció i formació, depenen hmpliament de factors interns a ells mateixos. És necessari que la política
escolar i educativa aprengui a conitixer aquests factors, a tenir-10s en compte en la definició dels objectius i de les finalitats, i especialment a valorar
els seus efectes sobre el funcionament del sistema mateix.

Segon nus. Si les anhlisis que hem fet són exactes, el que passa en el
sistema d'instrucció i formació no és una suma de fets i fenbmens independents o parallels entre si. Al contrari, fins donant per descomptada una
forta segmentació, l'absitncia de teixits de connexió visibles, el caracter
fortament, si no totalment, espontani dels diferents fenbmens, hem pogut
retrobar nombroses relacions de causa i efecte, una genkrica coheritncia del
funcionament completiu del sistema (i la nostra andisi -ho hem d'afirmar
més d'una vegada- encara és parcial i necessita aprofundiment).
Són dues les dades importants relacionades amb aquest problema.
La primera consisteix a subratllar la categoria <(funcionament com a
sistema)>, que, per una banda, resulta ésser una dada <(operant>>,encara
que sigui en formes espontanies i contradictbries, mentre, per l'altra banda, es presenta com el terreny, diguem, <(obligat)>de qualsevol reflexió i
intervenció respecte a l'escola i a la formació. La segona és el <<centralisme)> que els desenvolupaments escolars i el funcionament de l'escola tenen
respecte al funcionament completiu del sistema de formació: donats aquells
com a base, molts dels diferents desenvolupaments troben una explicació
plausible, bbviament junt a les causes més generals que he anat recordant.
Així, per exemple, és possible veure l'existitncia d'una relació entre desenvolupaments presents en la secundhria i els canvis que tenen lloc en el
sector de les escoles privades; entre sortides irregulars de la secundaria
i inscripcions als cursos de formació professional; entre les mancances de
la secundhria i el desenvolupament d'una part de les activitats de l'extraescola, i així successivament.
Per quk són importants aquestes dues dades? Perquit si per una banda
hem dit que l'expansió del sistema formatiu postobligatori respon a problemes reals que com a tals hem de comprendre i organitzar, ates que en
ells s'expressa la moderna versió de la formació, l'anhlisi que hem comen-
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~ a aquí
t ens ofereix instruments concrets de comprensió, en representar els
diversos fenbmens com a concatenats, com a possibles efectes dels mateixos
processos d'escolarització de massa arribats -som es deia- al llindar de
la <(plenaescolaritat)>o almenys de l'escolaritat Zlmplia.
Escola, extraescola, formació en el treball, molt lluny d'ésser moments
separats, forma atripartita)> del sistema educatiu, poden, en canvi, ésser
considerats com una cadena, com la forma actual, certament més complexa
i rica que la d'ahir, de I'c~escolarització~~
de massa.
Tercer nus. Quines són les possibles idees-guia per a una intervenció
de política escolar i educativa?
Presento alguns problemes; el primer de carhcter general, que exigeix
que s'efectui' una reflexió tebrico-cultural més exhaustiva, els altres ja més
particularitzats, o almenys més clars en llurs implicacions operatives.
La primera idea, fonamentalment, és reconeixer el paper central, perb

al mateix temps <(parcial)>,de I'escola dins de l'escenari més ampli del
sistema de formació postobligatbria. En la prhctica, no ha sigut així i no
ho és: pensar en la reforma (per no fer-la mai) ha significat sempre proposar-se tota la temhtica formativa possible, intentar aj~untarmolts objectius i moltes finalitats, encara que sovint molts d'ells estaven en contradicció entre si, o almenys era extremament ardu (al límit de la impossibilitat) trobar un equilibri raonable. En canvi, és necessari ésser conscients
de les possibilitats, de les necessitats de formació i especialització posteriors, i del fet que alguns objectius, com per exemple el d'una formació
dirigida a la professionalitat, no poden ésser resolts sols per l'escola, sinó
per l'escola juntament amb la formació professional i amb la formació en el
treball: s'han d'utilitzar aquestes i altres possibilitats ulteriors per preguntar-se quines són, en canvi, les característiques i les finalitats prbpies de
I'escola, i per tant no delegables. Pregunta molt més legítima i rica en
significats si tenim en compte les transformacions que tenen lloc en el pla
cultural i científic, que, de fet, tornen a posar profundament en crisi moltes
de les funcions tradicionals de l'escola. Em limito a unes breus notes.
Els recursos informatius de qui: disposem actualment, el previsible,
colossal desenvolupament d'aquests recursos, la seva accessibilitat cada vegada més estesa, posen en discussió drhsticament la funció del lloc on es
reben les informacions i els coneixements, que ha estat (i és) una de les
característiques <(histbriquesn de l'escola com a instrucció: sobre la seva
base s'ha plasmat i estructurat l'escola. També per aquest camí, doncs, és
inevitable un replantejament general de les tasques i de les característiques
de l'escola.
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La segona idea consisteix a saber que els problemes actuals són de tipus
més qualitatiu que quantitatiu. Amb aix6 no vull pas dir que no existeixin
zones d'endarreriment, situacions en les quals és necessari, encara, eixamplar els processos d'escolarització; proposar-se metes de difusió més forta
de la formació a nivell social és, fins i tot, un objectiu que haurh d'impregnar les noves orientacions en el camp educatiu. Per6 és veritat que hem
superat la fase en la qual era necessari demanar sobretot I'expansió de
l'escolaritat: el que cal actualment és pensar en la qualitat dels processos,
donant-10s substhncia, sortides, resultats, permetent-ne així el desenvolupament successiu. És en aquesta clau que es poden proposar dues ulteriors
ideesguia que, fins en el seu carhcter gentric, tenen el mtrit de transformar en cristallines les eleccions a fer.

La tercera idea és, doncs, la consolidació d'aquella que abans he anomenat <{plena)>o Amplia escolaritat.
Motivava aquest judici, per una banda, sobre la base dels alts nivells
d'escolaritat en eIs primers dos anys de formació postobligatbria, per
l'altra sobre el nombre sempre abundant d'aquells qui continuen i arriben
al final dels estudis, i finalment -aspecte poc analitzat- sobre el nombre
d'aquells qui de totes maneres realitzen una conclusió dels estudis tant
a través dels <{retorns)>com del pas a la formació professional, i així successivament. Les dades són reals, per6 no els corresponen solucions orghniques: la freqüencia en els primers anys no té lloc en un cicle formatiu/
educatiu que porti a un resultat (exceptuada la formació professional): es
tracta d'una freqütncia <cgratu'ita)>sense membria; els successius <{passos)>
són absolutament espontanis, no previstos institucionalment: la conjunció
amb la formació professional, per exemple, esth feta, tota, a risc de I'usuari; I'institut del <{retorn)>no existeix. Consolidar els processos d'escolarització resulta ser, doncs, un dels objectius fonamentals de la reforma, i el
que ja esth passant ens ofereix, d'una banda, el material sobre el qual
meditar i, per l'altra, condicions que ens poden facilitar l'arribada.
Poso un exemple: el bienni, com a cicle a part, també amb valenca
terminal,'7 la conjunció amb la formació professional; una divisió horitzontal, per metes formatives (o fins i tot per cicles) del trienni successiu,
amb la indicació, aquí també, de les possibles conjuncions aptes per a consolidar l'especialització a nivell intermedi (segons el meu parer no assolible
17. Sobre aquest argument, objecte, en el curs dels anys 70, de moltes reflexions,
em sembla que s'ha de remarcar, per la riquesa de les argumentacions i per l'actualització que es fa del problema, el treball de F. Frabboni ccL'obbligo scolastico e
i1 suo completamento)>,aparegut en dues parts a ctRiforma della scuola)>, respectivament als núms. 3 i 4, 1984.
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dins d'una escola que al mateix temps vol i ha d'ésser pre-universitiria i
moment escollit de la formació cultural, cientika, tecnica, per graus cada
vegada més elevats); la introducció de l'institut del <<retorn)>,
que una divisió ctciclicas dels cinc anys faria factible: molt esquemhticament i sols a
nivell de títols, aquestes em semblen les coses dignes de reflexió.

La quarta idea -i que no sembli en contradicció amb el que acabem
de dir- és la de la ctdiversificació)>:la necessitat d'assegurar diferenciació,
enriquiment, personalització, als processos d'escolarització. Actuen en aquesta necessitat factors diversos: les propensions subjectives a construir-se
camins formatius individualitzats, la versió de l'educació i de la formació
com un procés continu que es va difonent cada vegada més i és ja implicit en molts dels desenvolupaments descrits abans, la relació amb un
mercat de treball diferenciat i segmentat, i fin:alment la mateixa difusió
dels títols d'estudi, que té com a conseqü6ncia la seva progressiva p6rdua
de valor, fenomen, aquest últim, destinat a augmentar cada vegada més
amb la ulterior consolidació dels processos d'escolarització. Totes aquestes
coses, com hem vist, ja estan actuant hmpliamer~ti d'elles s'ocupa actualment el ctlliure mercat, de la formació, constitu'it, quasi en la seva totalitat,
per intervencions privades, recolzades en gran manera en l'immobilisme de
l'escola (i del sector públic). El que desitjo subratllar és que ja actualment, per6 sobretot en un futur, aquesta funció de diversificació esta destinada a ésser <cestrat&gica)>,
i el que és negatiu -almenys des del meu
punt de vista- no és tant que aquesta funció sigui prerrogativa del sector
privat (la ctgestión de moltes activitats formatives pot tranquillament continuar essent privada), com que sobre ella no s'expressi cap lbgica de ccgovern)>(que opino que ha d'ésser i de continuar essent pública).
Una última reflexió: en aquest context, segons el meu parer, és molt
ampli el paper que pot representar la formaciC~professional <(regional)>,
entesa, precisament, com a moment d7integraci6, enriquiment, especialització dels currículums escolars: un paper actualment contrastat per les
característiques i la dimensió de la formació professional de base, de fet
una segona ctescolan que absorbeix la mhxima part dels recursos financers.
Quart (i zíltim) nus. La gestió i el govern dels processos educatius i
del sistema de formació; la <<forma)>,
els ctcarhctersn, d'aquest govern.
El conjunt de les coses que estan passant és fruit d'orientacions i moviments espontanis. Compten moltes coses, internes i externes al sistema, en
determinar la fenomenologia específica dels desenvolupamens i dels comportaments actuals, per6 la qualitat de les necessitats, la seva varietat i variabilitat, l'enllagament de dades objectives i subjectives, ens presenten un
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quadre marcat per unes característiques estructurals: la dinamicitat, la flexibilitat, la discontinstat, el canvi i la complexitat.
H i ha dos aspectes a resoldre. El primer és el de la <(gestió)>d'aquest
conjunt i, contemporiniament, del <(subjecte)>(o dels subjectes) que haurh
(O hauran) de tenir la capacitat, per una banda, de llegir i analitzar els
canvis i, per l'altra, d'orientar-los, coordinar-los, oferir-10s sortides, etcktera.
Aquí hi ha un problema real i urgent a resoldre, absent del debat
actual, un problema que modifica la manera en qui: ha estat considerada
fins aquí la qüestió d e la gestió del sistema educatiu. En aquest cas ja no
es tracta sols d'assegurar democrhcia a la gestió d'aquest o aquell fragment
del sistema de formació (encara que, hbviament, aquest problema roman);
del conjunt i de replantejar-se
es tracta d'afrontar el problema del <<govern)>
sobre aquesta base conceptes com <(centralisme)>i <(descentralització)>.
Segon aspecte: Com es governa aquest conjunt? Amb quins instruments? Amb quin equilibri entre resposta institucional i moviment?
No tinc solucions, per6 a vegades ja és molt fer-se les preguntes. Sé el
que tindria poc efecte: pensar a respondre exclusivament amb unes lleis,
o sigui, amb respostes institucionals; i, al contrari, sento una necessitat molt
forta d'un govern dels processos fundat en instruments i mecanismes descentralitzats, capagos de fer conscients els usuaris de les eleccions (que són
dinhmiques, no esthtiques) que estan a punt de fer i faran. Tot aixi, requereix una nova reflexió sobre qui: són actualment participació i democrhcia; sobre la relació entre <{lleis)>(i llurs característiques) i moviment,
entre intervenció pública i privada, entesa en aquest cas no com a sector,
sinó com a moviment real dels individus i de la societat.

fndex de pas entre escola medialescola superior secundaria
segons repartiment geogrhfic

Any

Nord

Centre

Sud

Itlilia

Fonts: Elaboraci6 Censis sobre dades Istat, a XVIZ rapporto 1983 sulla situazione sociale del
paese, Angeli. Milano, 1983.
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Província de Mili. fndex d'escolaritat de la classe 14 anys relativa
al primer any de l'escola secundiria superior diürna [públicajprivada)

Font: Cisem Formazione post-obbligatoria. Rapporto sulla si!uazione formativa, Angeli, Milano, 1983.

Província de Ravenna. fndex d'escolaritat en el lr. i 2n. any
d'escola secundhria superior (públicajprivada)
l r . any

1979-80
1980-81
1981-82

82,lO
83'25
84'24

2n. any

'

--

65,98
66'77
66,Ol

Font: Amm. prov. de Ravema, Andarnenti della forrnazione post-obbligatoria in provincia di
Ravenna, 1973-1981, 1983, cicl.

fndex de renúncies en l'escola secundhria superior des del. primer any (TAI-2)
al segon, des del segon al tercer any (TA:u) i des del primer
al tercer any (TAI-3)
Any escolar

- -

TA1-2

-

Font: aCisem/Informazionin, núm. 2, 1984.

TA-3

TAI-3
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fndex de fracls des del primer any de curs a l'any final
en els principals instituts
Institut thcnic industrial ............
Institut professional .................
Institut thcnic de geometria ......
Institut thcnic comercial ............
Liceu científic .........................
Liceu cllssic ...........................
Institut magistral .....................

TGa
TG.3
TCi-s
TC1-s
TCi-5
TC1-5
TCi.4

(TCi-3 32,6)
(TCI-3 28,9)
(TG-3 24,6)
(TCi-3 13'8)
(TG-3 7 , l )
(TG-3 24,l)

47,4
43,l
33,O
30,3
22,3
22,3
19,O

--

Les dades es refereixen a les Últimes ~&rieshistbriques completes disponibles. Per als
instituts de duració de cinc anys, des del 1975-76 al 1979-80; per als instituts de
quatre anys, des del 1976-77 al 1979-80; per als instituts de tres anys, des del 1977-78
al 1979-80.
Font: nCisem/Informazionin, 1984.

Alumnes segons títol d'estudi i edat (valors en percentatges)
Edat (anys)
Modalitat

Fins a 1G 17-18 19-20

21-25 M6s de25 Total

Ultima dasse freqüentada
Fins 5a. elemental ............
Primera mitjana ...............
Segona mitjana ...............
Tercera mitjana ...............
la.-2a. superior ...............
3a.-4a.-5a. superior ............
Universitat .....................
No indicat .....................
Total

........................

100,O

100,O

100,O

100,O

100,O

100,O

Font: Isfol, ~Consistenzae caratteristiche del sistema di formazione professionaler, Quaderni
di formazione Isfol, n. n.
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TAULA
7
fndex de fracls masculí i femení en els primers tres anys
d'escola secundhria superior

Del primer al segon any
Del segon al tercer any
Del primer al tercer any

............
............

............

M

F

23,6
11,5
32,4

17,5
9,7
25,5

fndex de fracls masculí i femení des de:/ primer any de curs
a l'any final en els principáls instituts

Institut tkcnic industrial ..................
Institut professional. .....................
Institut dcnic de geometria ............
Institut tgcnic comercial ..................
Liceu científic ..............................
Liceu clbsic ..............................
Font: Istat.

(T(Z1-5)
(TG-3)
(T(Z1-5)
(T(Z1-5)
(T(Z1-5)
(T(21.5)

M

F

47,5
44,4
32,9
33,6
21,5
16,3

45 ,O
41,7
33,9
27,3
21,6
13,6
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TAULA9

"F',.

Aprenents ocupats per sector d'activitat econbmica i segons sexe
el 1980 (valors en percentatges)
Aprenents ocupats
Sector d'activitat econbmica
Indústries &extracció .................................
Indústries manufactureres ...........................
-- alimenthries ..........................................
-- del tabac .............................................
-- de peus i cuir .......................................
-- tkxtils
................................................
-- de la confecció
....................................
-- de la fusta ..........................................
-- del paper .............................................
-- poligrhfiques ..........................................
-- foto-fono-cinematografia ...........................
-- metdútgiques .......................................
-- mechniques ..........................................
-- transformacions minerals no methlliques ......
-- químiques
..........................................
-- del cautxú
..........................................
-- manufactures diverses ..............................
Indústries construcció
Energia eli.ctrica, gas, aigua ...........................
Transports i comunicacions ...........................
Comer~ ...................................................
Crkdit i assegurances .................................
Serveis ...................................................

.................................

Total

.............................................

Font: Elaboració Isofol sobre dades del treball .

M

F

MF

Total

88. 6
63. 9
57. 6
41. 1
35. 1
29. 2
20. O
82.4
45. 8
70. 9
51. 4
90. 5
89. 6
69. 9
60. 6
64. 8
60. 8
96. 8
91. 1
71. 7
46. 9
31. 5
37. 9

11.4
36. 1
42. 4
48. 9
64.9
70. 8
80. O
17.6
54. 2
29. 1
48. 6
9J
10.4
30. 1
39.4
35.2
39. 2
3. 2
8.9
28. 3
53. 1
58. 5
6. 1

100.O
100.O
100.0
100.O
100.O
100.O
100.O
100.O
100.O
100.O
100.O
100.O
100.O
100.O
100.O
100.O
100.O
100.O
100.O
100.O
100.O
100.O
100.O

446
495.328
19.818
197
17.838
13.368
117.541
44.344
7.515
19.181
3.779
17.329
194.761
12.471
13.976
3.795
9.615
82.216
5.633
2.259
90.600
5.511
56.200

