
La introducció de les anomenades “compe-
tències bàsiques” en el nostre sistema
educatiu pretén preparar la societat per a
un canvi promogut per instàncies supraes-
tatals, com la Comissió Europea. Autors
com Nico Hirtt o César Cascante (*) consi-
deren que la política educativa europea
està sent dictada per entitats com l’ERT
(Europeten Round Table of Industrialists) i
altres grups empresarials de pressió.
L’ERT agrupa els presidents de les 47 prin-
cipals empreses multinacionals d’Europa,
com Jorma Ollila, expresident de Nokia,
que va deixar la direcció de l’empresa per a
convertir-se en director no executiu de la
multinacional petroliera Royal Dutch Shell.
També hi és Leif Johansson, director exe-
cutiu d’operacions de Volvo, i Peter
Sutherland, president de British Petroleum
(BP). Pel que fa a la presència espanyola,
està Manuel Pizarro, president d’Endesa,
Cèsar Alierta, president de Telefónica, i
Antonio Brufau, president executiu de
Repsol-YPF.

ERT va establir el 1989 les característi-
ques que la nova educació havia de tindre
per servir fidelment als grans empreses. El
document “Educació i competitivitat euro-
pea” desenrotllava el concepte de capital
humà, lligat a les polítiques econòmiques
neoliberals de l’Escola de Chicago. El
document planteja que l’educació és una
inversió rendibilitzada quan els individus
ingressen en el món del treball: augment
de la productivitat, increment dels benefi-
cis empresarials i generació de riquesa per
al conjunt de la societat. Segons ERT, l’e-
ducació és formació professional. Aquest
informe considerava l’educació com “una
inversió vital per a l’èxit futur de la indús-
tria”, i argumentava que “el desenvolupa-
ment tecnològic i industrial dels negocis
europeus requereixen una accelerada
reforma dels sistemes i programes educa-
tius”. 

Més tard, en un document de 1995,
“Educació per als europeus: cap a la socie-
tat que aprén”, ERT expressa la mateixa
idea amb més contundència: “La indústria
europea ha hagut de respondre ràpidament
als canvis de la globalització econòmica
per a sobreviure i continuar sent competiti-
va [...] Però el món de l’educació és massa
lent a reaccionar [...] En quasi tots els paï-
sos europeus hi ha una distància creixent
entre l’educació que els ciutadans necessi-
ten per al món complex de hui en dia i l’e-
ducació que reben [...]. Aquesta és una
qüestió de la major importància econòmica
i social, perquè ocasiona el desaprofita-
ment del potencial humà [...] És hora de
llançar un crit d’alarma per a alertar a la
societat d’esta inadequació de l’educació” 

Educació i grups de pressió
La política educativa europea marcada pels
posicionaments dels grups de pressió
empresarial treballa amb  aquests eixos: 

Els centres educatius són productors de
capital humà, un factor clau en la competi-
tivitat. 

El coneixement canvia molt ràpidament,
de manera que cal un pla d’estudis centrat
en la noció de competència. En aquest pla,
junt amb certes habilitats bàsiques, cal

posar l’èmfasi en la promoció de la flexibi-
litat i l’adaptabilitat. 

Per a respondre amb més rapidesa als
canvis econòmics, el sistema educatiu ha
de ser desregulat. Els centres han de gau-
dir de més autonomia.

Cal potenciar la funció directiva dels
centres, i assignar-li un paper de lideratge
pedagògic.

El Llibre blanc sobre creixement, com-
petitivitat i ocupació (1993), defineix la
forma del capital humà produït pels siste-
ma educatiu, associada a les anomenades
competències bàsiques: “Les competèn-
cies bàsiques que són essencials per a la
integració en la societat i en la vida laboral
inclouen el domini de certs coneixements
bàsics (lingüístics, científics i d’un altre
tipus) i habilitats de naturalesa tecnològica
i social, és a dir, l’habilitat de desenvolu-
par-se i actuar en un context complex i
altament tecnològic, caracteritzat, en parti-
cular, per la importància de les tecnologies
de la informació, l’habilitat de comunicar,
d’establir relacions, d’organitzar, etc.
Aquestes habilitats inclouen, en particular,
l’habilitat  fonamental d’adquirir nous
coneixements i competències com “apren-
dre a aprendre” al llarg de tota la vida”. La
Comissió proposa que els centres educa-
tius han d’adaptar-se a aquest canvi i
substituir els plans d’estudi centrats en els
coneixements per altres centrats en les
competències bàsiques. 

L’oposició des de la pedagogía crítica
Diversos sectors adscrits a la pedagogia
crítica que s’oposen amb rotunditat a
aquestes propostes afirmen que, en sinto-
nia amb la Unió Europea i altres organis-
mes internacionals, totes les reformes
educatives neoliberals generades en l’estat
espanyol des de mitjans dels anys vuitanta
han estat dirigides a l’organització d’un
mercat educatiu. La creació d’aquest mer-
cat educatiu es recolza en promoure tres
elements fonamentals: 

La capacitat del client per a triar el pro-
ducte educatiu. Si el client està obligat a
consumir en un determinat centre educatiu
i només els productes que aquest li pot
oferir, el mercat educatiu no existirà. 

La diversitat de l’oferta de productes
educatius. Per aixó cal que les instàncies
educatives compten amb l’autonomia
necessària perquè posen en el mercat pro-
ductes diferents per la seua singularitat,
preu o qualitat.

El paper controlador de l’estat. L’Estat
adopta la funció de garant per tal que l’e-
ducació funcione com un mercat. Per a
això:

- Proporciona part dels recursos finan-
cers als centres que ofereixen productes

educatius a través d’un contracte pels seus
serveis (contracte-programa-concert).

- Destina una altra part dels fons a pro-
piciar la dinàmica del mercat a través de
beques o ajudes als clients-estudiants per-
què es moguen en el mercat. 

- Incita a que els centres educatius bus-
quen altres ingressos a través de convenis
o serveis amb el sector privat . D’aquesta
manera es pretén propiciar la participació
en el mercat educatiu de l’empresa priva-
da. 

- L’estat, en la seua funció de garant i
perfeccionador del mercat, serà l’encarre-
gat d’avaluar, a través d’agències públi-
ques i/o privades, els establiments i pro-
ductes educatius, per a establir nivells de
qualitat estandarditzats; servir d’informa-
ció per als clients; servir de control; dirigir
millor els recursos de l’estat. 

Arribats ací, entren en joc les “compe-
tències bàsiques”. El model curricular de
competències, presentat com un nou para-
digma quan en realitat és un plantejament
que es desenvolupa des de fa més de tren-
ta anys, resulta funcional amb l’organitza-
ció del mercat educatiu.

Exemplifica molt bé la supeditació de l’e-
ducació a les necessitats de l’ocupació, 

Es presta fàcilment a l’elaboració de pro-
ves avaluadores que establisquen nivells
de qualitat en els productes educatius. 

Proporciona amb el seu canvi de para-
digma l’habitual taxa de negoci en qualse-
vol reforma educativa a la indústria més
lligada als materials educatius entre els
que també s’inclouen els d’avaluació i
diagnòstic. 

És molt funcional per a fer paquets
curriculars que puguen ser utilitzats en
l’ensenyament on-line, un element fona-
mental per a ampliar el volum del negoci
del mercat educatiu.

Una altra educació possible
Per a continuar el camí marcat per la reno-
vació pedagògica i avançar cap a una altre
model d’educació, cal considerar una sèrie
d’aspectes:

L’educació és un instrument desenvolu-
pat per a la reproducció social i només pot
escapar-se a aquest mecanisme en la
mesura que es recreen i articulen les cul-
tures de resistència i/o es plantegen els
problemes de la humanitat que el capitalis-
me neoliberal no ha resolt sinó que accen-
tua. Aquests problemes no són tractats
habitualment en la cultura escolar. 

Repensar l’educació, buscar permanent-
ment la igualtat i la justícia sòcial, fomen-
tar en l’educand, com deia Freire, la creati-
vitat i la consciència crítica, i desenvolupar
aptituds per a la comprensió del món a tra-
vés de la reflexió i l’acció sobre la realitat,
han de ser principis necessaris de l’acció
pedagògica compromesa. Per a això, cal
ser capaços de: a) Criticar i denunciar l’e-
ducació concebuda com a capital humà i
l’organització de l’educació com un mer-
cat.; i b) Introduir continguts en els proces-
sos d’ensenyament que qüestionen l’ordre
econòmic, social i cultural del neoliberalis-
me. Per al primer objectiu, a la novetat cal
enfrontar-se també amb la novetat. En
aquesta línia, hem de defensar l’idea que
l’educació obligatòria no pot entendre’s
com a formació professional, ni per tant
com una formació preparatòria per a la

formació professional posterior com pretén
la concepció de l’educació com a capital
humà. 

L’educació obligatòria ha d’entendre’s en
la seua totalitat com una educació per a la
ciutadania, és a dir, com una formació que
es propose contribuir a la creació de sub-
jectes capaços de llegir el món i de for-
mar-se una idea pròpia sobre els seus pro-
blemes, les seues injustícies i les seues
desigualtats.

L’autonomia dels centres educatius i
professors, necessària per a l’existència
dels mercats educatius, pot utilitzar-se en
un sentit invers a com ens proposen des de
l’ordre neoliberal. En compte d’oferir pro-
ductes educatius de forma propagandística

i incitar al seu consum competint per la
clientela, es tracta de desplegar projectes
elaborats des d’un marc de no competitivi-
tat i de racionalització dels serveis per a
complir un compromís social.

En aquest marc, criticar la introducció
de les avaluacions de diagnòstic i la creació
de classificacions entre alumnat i entre
col·legis o instituts. Aquest tipus d’avalua-
ció, basat en competències, perverteix tot
el sistema pedagògic ja que el professorat
ha d’enfocar el seu treball per a superar
les proves de diagnòstic. Açò ja està oco-
rrent en Anglaterra, amb nefastes conse-
qüències inclús per la salut mental dels
docents. 

Respecte a la segona línia de treball, la
d’introduir continguts en els processos
d’ensenyament que qüestionen l’ordre eco-
nòmic, social i cultural neoliberal, es tracta
de, des de la pluralitat metodològica, des-
envolupar projectes diferents en la seua
concepció i desenvolupment, en tots els
nivells educatius. També cal articular una
xarxa d’experiències educatives i socials
que incrementen la capacitat per a contri-
buir a que un altre món, més just i més
igualitari, siga possible.
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Les ‘competències bàsiques’ o la trama
oculta del neoliberalisme educatiu

L’educació obligatòria ha d’en-
tendre’s com una formació que
es propose contribuir a la cre-
ació de subjectes capaços de
llegir el món i de formar-se
una idea pròpia sobre els seus
problemes, les seues injustí-
cies i les seues desigualtats

La política educativa europea
està sent dictada per les prin-
cipals empreses multinacio-
nals i els més importants
grups de pressió del continent


