
EL iWTE DE LA COMPETITIVITAT EDUCATIVA 

La mpetiüvitat psideiu cada wp amb m& iniensitat t'activitat &mico- 
empSanal i cofmg(Lenúnent també l'acds al üeball. El sistema pmductiu d'un país 
6 tan pfiaritari que el# governs no poden ni deixen de prestar-li la maxima atenci6, 
una atenci6 no tan sols dirigida aregular i a poteociar l'ecommia, sin6 a mC.1dir en el 
que damzament s'han anomenal les noves primees matkrks del comm intemacio- 
nai: d s  caieixements. t'e<lucaci6. h infmacib i la intel.li&nciappada, aspectes 
aquesta molt duectament reiacionats amb el sistema educatiu. 

Wvitat podoctiva social i mofa S'& de savir necesssriament. han d'estabiiu 
relacm d'entesa ja que runa no pot progmmr snse I'aporuici6 de I'alm. 

Una de les @eres fites govemsmentais 6s awnseguir i'escolarltumó de tots 
els ciusadans, l'escolarització extensiva i un cop assolit aquest objectiu. molt lloable 
i indiscutiblement democrhik, el segon pis a fet és elevar el nivel1 qualitatiu & I'en- 
senyameni segons ks exi&ncies econOmiu~-~~Lils. 
Eh patsos amb econmia de macat. sabubrs que aquest és cada vegada m& 

uitanacinalimt i més regulat per una f a  cornjaxbcia, han vist h oecessitat d'a- 
dGquar Um sistemes educatitu a la nova reatitat, d'aqui que es p l i  de cmpetitivitat 
eduuitiva com un valor afegit a la quaüiat de I'adocaci6, & manera que aquesta sigui 
m& tial socialment i m& rendibie en temes econbmics. la ningú no dubta que cal 
o& d'obra qualiíicada, i que unabona pt & la seva fmaci6 ha d'anar a c&rec dels 
centres educatius, i també que cal dedícar m& recmsos a la mvesigació tant tknica 
can educativa 

Sembla peninent que en endavant les nwes pmpostes educatives s'haurien de 
planificar segons esntdis i proqwcions de merca econbmic i laboral. i també sem- 
bla evident que hi hauria d'haver una conflubncia d'intencions i de wluniats per a 
pasar en obra els nous programes educatius. En aquesia conííubncia intencional s'ha 
de comptar, sobretot, amb els centres d'ensenyament: mestres i professors, ja que a 
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clls campndd  d'implementar les innovacions que &ven d'aquest entaulamcnt; 
canvi mbwancial i aecesSan que s'espera del sistema educatiu. 

Per acabar tan sols voldria apuntar aigmes propostes i reflexions en aquest ~ent iE 
la simplicitai amb qui? les exposaré no pmfm pas eludir-ne ki mpiexiiai de les 
imbricaciw. 
- PrwBoun la invfSigaci6 educariva. sobretot entn: els wisenyants. amb suport 

i incentivaci6 per pan de l'Administraci6 i I'asmmmment t&nii i universkd ade- 
quats. - i'er extensives les innovacions educatives que s'hagin cornprovat que funcio- 
nen, tot donan[-les a &ier per mi[@ de wngrassoB, smposis, visiies, pubiica- 
&m, etc. - intensificar els programes de fomisci6 tecriolbgiia rnitjanfjant I'dlirnent 
& convenis e s ~ > i a - m p s a  - P,tar  una atencid preferent a la fonnaci6n inicial i pwmanent del pmfesso- 
mi, a& que no és p d b l e  innovar el sistema educatiu seme actuaiitzar la fomaci6 
deis emnyants. - Impulsar intercanvis d'e@beies educatives en el país i en e1 camp inter- 
nacional per poder aprsndre d'aitres expsibncies i d'aiues paYso6 Mirar cap a Euro- 
pa i ai mdn amb maitaliiai utiliW i crítica aihw. 

En definitiva, que td sistema educatiu pugui progresar amb autommia, sense 
intrrf&ncies cenbabtes immobiliaadores ni reianiatanes. i tenir l'encert de pren- 
&e dwisions i d'actuar d'mrd amb els nous temps. 


