
Presentació
El sistema educatiu espanyol es caracteritza per estar patint modificacions 
constantment. D’altra banda, podríem dir que l’educació marca el futur dels 
països i per tant la preocupació en aquest àmbit hauria de ser primordial. 
Això és el que em va portar a realitzar el Treball de Recerca sobre les refor-
mes educatives que ha patit Espanya des de l’inici de la democràcia, als anys 
70, fins a dia d’avui, centrant-me especialment en la llei aprovada l’any pas-
sat: la LOMLOE.
Aquests fets em van portar a preguntar-me si totes aquestes reformes real-
ment han donat resultat o només han estat una manera d’imposar la ideo-
logia del partit que governa; o si, per exemple, s’està donant a l’educació la 
importància que mereix parlant d’inversió de futur d’un país. A mesura que 
anava avançant el treball em van anar sorgint noves preguntes com la relació 
que hi ha entre la inversió en educació i la seva qualitat o si algun dia serem 
capaços de frenar les constants modificacions i assolir una llei de consens 
entre tots els partits. Així que el meu objectiu principal ha estat donar res-
posta a totes aquestes qüestions.
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Metodologia
La publicació d’una nova llei és un tema d’actualitat, així que he extret gran part de 
la informació i opinions d’articles publicats en diaris digitals. Per altra banda, també 
he consultat la pàgina web oficial de l’Estat i la de l’Organització per a la Cooperació 
i el Desenvolupament Econòmic, on hi ha publicats els resultats de les proves PISA 
de cada any. Les dades per analitzar l’evolució del pressupost destinat a educació 
les he extret de l’Institut Nacional d’Estadística.
D’altra banda, he realitzat entrevistes a professors d’escola concertada i pública i 
també a Joan Mena, diputat al Congrés dels Diputats del grup parlamentari En Comú 
Podem, que va estar al costat de la ministra a l’hora d’elaborar la nova llei. 



Cos del treball
El treball es divideix en dos grans blocs: el marc teòric i la part pràctica. El marc 
teòric consta d’un context històric on s’explica com eren les escoles durant el fran-
quisme i una contextualització política de la transició espanyola cap a la democrà-
cia (1975-1982). Aquest és el punt de partida de l’altre apartat teòric: les reformes 
educatives de la democràcia fins avui.
La part pràctica del treball comença amb una anàlisi dels principals canvis que in-
trodueix la LOMLOE així com una recopilació de les opinions de l’oposició i les pro-
testes que hi ha hagut. També he recollit totes les classificacions dels països a les 
proves PISA, que avaluen els sistemes educatius, per veure si alguna de les refor-
mes educatives anava lligada a una millora de la posició d’Espanya. A continuació hi 
ha una anàlisi de l’evolució del pressupost destinat a educació i finalment una sèrie 
d’entrevistes que m’han permès consolidar tota la part pràctica.

Conclusions
La primera conclusió, sota la qual queden englobades totes les altres, és que cada 
canvi de govern arrossega una nova llei educativa. Les protestes que ha ocasionat 
l’aprovació de la LOMLOE em porten a pensar que de seguida que torni a governar 
un partit de dretes es produirà una nova reforma educativa i tornarem a començar 
aquest cicle inacabable. Això m’ha fet arribar a la segona conclusió: ara per ara, és 
altament improbable assolir una llei educativa de consens entre tots els partits. 
Assegurar-se que l’educació sigui qüestió de màxima prioritat, governi qui governi, 
seria la solució per a aquest problema. 
La tercera conclusió és que no es tenen prou en compte les necessitats reals de la 
comunitat educativa. Tot i que des del govern s’assegura el contrari, tinc la impres-
sió que tantes reformes acaben saturant els educadors, que són els qui realment les 
han d’aplicar. Tenint això en compte, potser el govern s’ho pensaria dues vegades 
abans de modificar el sistema educatiu.
Analitzar els resultats d’Espanya a les proves PISA permet veure que encara estem 
lluny dels millors sistemes educatius. Malgrat els nombrosos canvis que ha viscut 
l’educació, any rere any seguim quedant en les mateixes posicions: als voltants de la 
mitjana. En aquest sentit, no s’ha vist cap millora dels resultats lligada a una llei. No 
obstant això, les puntuacions s’haurien de posar en perspectiva: cada país es troba 
en un context diferent i les millores es faran sota les seves possibilitats.
En cinquè lloc, puc concloure que és necessari un augment de pressupost per erra-
dicar dos dels principals problemes del sistema educatiu espanyol: les altes ràtios i 
l’elevat nombre de repetidors. Una major inversió permetria la reducció d’alumnes 
per aula mitjançant la contractació de professors i, per tant, es podria oferir una 
atenció més individualitzada a cada alumne, fins i tot als que presentin dificultats 



en l’aprenentatge. D’aquesta manera potser s’evitaria que aquests repetissin curs.
En sisè lloc, la LOMLOE pot tenir un impacte diferent a cada territori ja que augmen-
ta les competències educatives de les comunitats autònomes. Això s’haurà de tenir 
en compte a l’hora de valorar l’eficàcia de la llei.
Finalment, puc concloure que a Espanya l’educació hauria de deixar de ser un instru-
ment ideològic per intentar convertir-se en una eina que asseguri un bon futur al país. 
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