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TORNA EL CONCURS DE LECTURA
Maria Ibars 
per llegir en veu alta a l’escola

Famílies, comença el Segon Concurs de lectura en 
veu alta MARIA IBARS per trobar els cinc millors 
lectors de l’escola el 2020, entre pares, mares, 
xiquets, xiquetes, joves, iaios i iaies. El concurs per 
motivar la lectura, aprendre de llegir i fer gran el 
nostre país. Oh, sí, com més llegirem, més gran 
farem la casa, l’escola, la comarca i el país, i com 
més llegirem, més gros serà el nostre 
coneixement. Sí, la lectura és una qüestió de país: 
no només dels mestres, o dels pares, o del barri, o 
de l’ajuntament, o dels diputats, o del conseller, o 
d’escola valenciana. És un afer de tothom plegats, 
perquè el futur, la felicitat i fins i tot la 
sostenibilitat en dependrà sempre, de com llegim, 
de com ens preparem, de quina manera obrim un 
llibre i ens el fem nostre. 

DIMECRES, 29 de gener de 2020, tots els candidats 
individuals ens trobarem a la biblioteca de l’escola 
a les 16.30. 

DIJOUS, si no hem pogut acabar la lectura dels 
candidats, continuarem llegint a partir de les 
16.45h 

Voleu fer de jurats? de públic?, pares, mares, 
mestres, si veniu sereu els convidats principals. 

Ara us enviem també unes dades de la lectura a 
Finlàndia, un dels països del món que millor ha 
encaminat el treball lector de xiquets i joves. Si 
encara som a temps de salvar els mobles, va!

Illustration by Katharina Bourjau
https://katharinabourjau.de/hello

in The New Yorker, juny 2018
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LA LECTURA A FINLÀNDIA
CLAUS PER A ENTENDRE L’EXCEL·LENT COMPETÈNCIA 
LECTORA DE L’ALUMNAT DE FINLÀNDIA 
Xavier Melgarejo [cavaller de la rosa blanca de finlàndia, l’únic no 
finlandés posseidor d’aital distinció)

“La competència en comprensió lectora consisteix en la comprensió i l’ús 
de textos escrits i en la reflexió personal a partir dels textos amb la finalitat 
d’assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i el potencial 
personal i participar en la societat”. 
La competència lectora és important perquè mitjançant la lectura accedim 
al coneixement d’una manera autònoma i personal. En la societat del 
coneixement és imprescindible aprendre al llarg de la vida, per la qual 
cosa es requereix un domini eficaç de la lectura. Les conseqüències de 
tenir alumnat en el nivell 5 de lectura, que és el més alt de l’estudi PISA, 
són molt importants. Com més alumnes hi ha en el nivell 5, és més 
probable l’ocupació futura de llocs de treball de perfil molt alt en 
l’economia global.

Finlàndia té el doble d’alumnes en els nivells alt i molt alt que l’Estat 
espanyol.
La competència lectora de l’alumnat de Finlàndia és circumstancial? O les 
evidències ens condueixen a pensar que és persistent? Des de fa més de 
catorze anys, en tots els estudis comparatius, Finlàndia sempre ocupa el 
primer lloc en competència lectora del seu alumnat.
Quines variables poden explicar l’excel·lent rendiment lector de 
l’alumnat finlandès?
Els estudis d’autors finlandesos confirmen que les seves millores 
educatives han estat progressives en els darrers trenta anys. Una primera 
explicació és la inversió que es fa a Finlàndia en l’àmbit educatiu, social o 
sanitari, però contra el que podria semblar no és així. Tots els països 
nòrdics veïns fan una inversió igual o superior en aquests àmbits, però els 
resultats obtinguts són sempre inferiors als de Finlàndia. Així, doncs, és 
evident que l’alta inversió dels veïns nòrdics de Finlàndia no correlaciona 
pas amb un alt rendiment del seu alumnat. No obstant això, el nostre alt 
fracàs sí que correlaciona amb la baixa inversió en educació i amb altres 
aspectes del nostre estat del benestar.
Es fa evident que l’adquisició d’una alta competència lectora ha de 
preveure necessàriament el treball coordinat i sostingut en el temps de 
tres grans estructures que es complementen o es bloquegen mútuament 
en el procés: la família, les estructures socioculturals de suport educatiu i 
l’escola. 
En el cas finlandès, les tres estructures es coordinen i potencien, de 
manera que fan una part del treball educatiu en cadena. En el cas 
espanyol, en canvi, no es coordinen, sinó que es bloquegen. Al llarg del 
dia, l’alumnat passa d’una d’aquestes estructures a l’altra. En cada una 
d’aquestes estructures s’ha de dur a terme una part de determinades 
funcions que, si per alguna raó no es realitzen dins d’aquestes estructures, 
fan que el procés de construcció cognitiva quedi incomplet.
A Finlàndia, l’estructura de la família és postpatriarcal. Hi ha la creença 
generalitzada que la família només s’ha de mantenir si entre els dos 
cònjuges hi ha afecte, respecte i igualtat de drets i deures. Hi domina el 
valor luterà de la responsabilitat sobre la pròpia vida. La família finlandesa 
es considera la primera responsable de l’educació dels seus fills i filles. A 
casa es respira un ambient de disciplina i coresponsabilitat entre tots els 
que hi conviuen. En les llars finlandeses, els nens observen com els seus 
pares són àvids lectors de diaris i llibres i sovint van amb ells a les 
biblioteques.
Hi ha mecanismes de l’estat que garanteixen la compatibilitat del treball i 
la vida familiar, especialment per a les dones. Els ajuts a la infantesa i la 
família permeten que només el 4% dels infants finlandesos visquen en 
situació de pobresa (a Suècia és el 2%; a l’Estat espanyol, el 12%). Aquest 
important ajut de l’estat del benestar, sobretot per a les dones, compensa 
l’efecte negatiu que pot tenir el fet que més del 50% de les famílies estigui 
en situació de divorci. Això permet tenir una gran seguretat econòmica en 
benefici dels fills i permet, especialment a les mares, tenir temps per a 
dedicar-los-en. 
El segon àmbit és el de les institucions socials o culturals (no escolars) 
que potencien diferents dimensions educatives. A Finlàndia destaca la 
gran xarxa de biblioteques, així com les dotacions de què disposen. Són 
molt accessibles a tota la ciutadania, estan connectades entre elles i hi 
treballen professionals molt bons. L’estat finlandès garanteix la 

compatibilitat de la vida laboral i la familiar. La televisió ofereix sempre tota 
la programació en la llengua original, amb subtítols.
L’Església luterana finlandesa reforça el valor de la responsabilitat en els 
creients i la necessitat de la lectura personal de la Bíblia (la Paraula). Tot 
això ha conduït, necessàriament, al domini lector individual de tots els 
components de la comunitat, al marge del sexe de la persona. 
Històricament, la potenciació de la lectura ha estat sempre molt important 
a Finlàndia. Un altre factor o variable significatiu que també potencia la 
competència lectora és que la televisió (i el cinema) ofereix sempre tota la 
programació en la llengua original. Així, els infants han d’aprendre a llegir 
ràpidament els subtítols per tal de poder entendre els programes 
(pel·lícules i fins i tot alguns dibuixos animats). És evident que això activa 
el seu interès per la lectura i fomenta l’aprenentatge de llengües 
estrangeres, especialment l’anglès.
El tercer àmbit educatiu és l’escola. Els nens finlandesos entren en el 
sistema escolar als set anys i no aprenen a llegir mai abans d’aquesta 
edat. L’escola finlandesa d’educació primària i secundària és generalment 
una escola pública molt descentralitzada: gairebé el 98% de les decisions 
que afecten la gestió dels centres les pren el centre i la municipalitat. 
Una dada sorprenent és que el nombre total d’hores d’instrucció entre els 
7 i els 14 anys a Finlàndia és el més baix de tots els països de l’OCDE.
A Finlàndia es fan menys hores de llengua que a l’Estat espanyol. La 
teoria constructivista és el paradigma pedagògic dominant que, com a 
gairebé tots els països, s’aplica en els processos de lectura i escriptura.
La disciplina és alta, hi ha deures per a fer a casa i es potencia l’esforç. Es 
reconeix l’excel·lència, la ràtio professorat-alumnes és més baixa que a 
l’Estat espanyol, però semblant a la de Suècia. L’atenció a la diversitat es 
fa o bé tractant-la per interessos o bé mitjançant el treball de dos 
professors per aula, aspecte en què Finlàndia destaca internacionalment. 
En el context de la política d’igualtat d’oportunitats típica de les societats 
nòrdiques, en tots els centres hi ha un àpat gratuït al dia per a tot 
l’alumnat. Hi ha xarxes de biblioteques escolars ben connectades i 
accessibles a tota la comunitat, amb personal molt especialitzat. Totes 
aquestes variables són molt semblants en tots els països nòrdics, però 
molt diferents de les que existeixen a l’Estat espanyol.
El que diferencia realment Finlàndia de la resta de països de l’OCDE,  
especialment dels nòrdics, és el seu extraordinari procés de selecció i 
formació dels docents d’educació primària i secundària. Si es vol accedir a 
la llicenciatura de professorat de primària, els aspirants han de superar 
dos processos previs de selecció. El primer procés es fa en una unitat 
d’avaluació centralitzada (localitzada físicament a la Universitat de 
Jyväskylä), un dels criteris de la qual és que l’expedient de la persona 
candidata ha de superar el nou de mitjana en la nota de batxillerat. Una 
segona selecció es porta a terme en les facultats d’educació. Entre d’altres 
aspectes, s’avalua la competència lectora i escrita,
la capacitat d’empatia i comunicació, la sensibilitat artística i la capacitat 
matemàtica dels aspirants. Menys d’un 9% dels aspirants que es 
presenten a la selecció pot accedir a la formació com a professorat 
d’educació primària a les facultats d’educació. Després de 6.400 hores de 
formació-estudi (a l’Estat espanyol són unes 1.500), els estudiants han de 
fer una tesina obligatòria com a projecte final d’investigació. Cada facultat 
d’educació és titular d’una escola de pràctiques (una de primària i una altra 
de secundària).
En aquestes escoles hi acostumen a treballar els millors alumnes de cada 
promoció. La ràtio professorat/alumnes en centres de pràctiques és baixa i 
la coordinació entre els estudis teòrics universitaris i les pràctiques és molt 
alta. El professorat de secundària fa la formació en les facultats de la seva 
especialització (matemàtiques, literatura, etc.). Una vegada ha acabat 
l’especialització, ha de superar també diverses proves d’accés per a entrar 
a la Facultat d’Educació (capacitat d’empatia, capacitat d’explicar, etc.). 
Després d’haver superat aquesta selecció, el futur professorat de 
secundària ha de cursar estudis pedagògics de més de 1.400 hores-estudi 
(a l’Estat espanyol són entre 100 i 150 hores). La formació del professorat 
és tan important a Finlàndia, que la quantitat de càtedres de les facultats 
d’educació és superior a la de tots els països nòrdics junts (Simola 1994).
Finlàndia és l’únic país de l’OCDE que té un sistema tan exigent per a la 
funció docent. Les raons per les quals es van prendre aquestes mesures 
durant la dècada de 1970 són històriques i polítiques. Una vegada han 
acabat la formació, els docents són seleccionats a les escoles pels 
directors o directores. No hi ha oposicions. Els directors (que reben una 
formació específica) són seleccionats pel Consell Municipal entre els 
aspirants que tenen més bona preparació. La direcció de les escoles de 
primària posa en els primers cursos els millors mestres. 
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CAMÍ DE FINLÀNDIA O NO
L’escola finlandesa es caracteritza per la disciplina, la potenciació de 
l’esforç i el reconeixement de l’excel·lència. La direcció dels centres 
educatius selecciona els docents quan han acabat la formació. El prestigi 
de la funció docent a Finlàndia és extraordinari.
Educació primària: hi ha el professorat més competent de tot el claustre 
perquè ajude a estructurar el procés de lectura i escriptura dels alumnes. 
Un cop han estat contractats per la municipalitat, i després d’un any 
d’avaluació que fa l’equip directiu del centre i el Consell Municipal, el 
professorat passarà a formar part de la plantilla fixa com a funcionari 
d’educació. No hi ha un estatus de funcionari diferenciat que impliqui 
drets diferenciats amb els altres treballadors del país. Si una escola 
municipal tanca, el seu professorat ha d’anar a buscar feina a un altre 
municipi o centre educatiu. No hi ha un cos d’inspecció educativa. L’estat 
central controla la qualitat del sistema mitjançant la selecció dels 
aspirants a professorat de primària i secundària, principalment. Els 
mestres i els professors són molt respectats.
L’escola s’estructura en educació primària (de primer a sisè curs) i en 
secundària obligatòria (de setè a novè). En el cas que s’aprove aquest 
últim curs, es pot accedir a estudis de secundària superior. Llavors es 
poden fer estudis de batxillerat (tres cursos més) o estudis professionals 
de dos o tres cursos. L’alumnat que superi el batxillerat pot accedir a la 
universitat o a estudis de tercer cicle de formació professional.
Finlàndia aspira al lideratge mundial en innovació. El govern considera 
que la seva supervivència cultural i econòmica depèn de planificar una 
societat plena de coneixement. En aquest disseny, l’escola és essencial. 
Els finlandesos anomenen Peruskoulu l’escola entre els cursos de primer 
a novè. Inclou l’escola primària i la secundària obligatòria. 

Educació primària (Alakoulu)
Estructurada en sis cursos, comença a set anys. El curs s’inicia a l’agost 
i s’acaba passades vint-i-dues setmanes de l’any següent. En total són 

uns 190 dies de classe. L’alumnat fa entre vint i vint-i-sis hores setmanals 
de classe, que es van incrementant a mesura que avancen els 
cursos.Cada centre té un consell escolar, que és l’autoritat màxima. 
L’avaluació és numèrica. Hi ha notes de conducta. Hi ha un alt nivell de 
disciplina en els centres i un treball intens de lectura a casa. Als centres 
hi treballen professorat tutor, especialistes, mestres especials, consellers 
d’orientació, infermeres pediàtriques, logopedes i psicòlegs escolars.

Secundària inicial (Yläkoulu)
S’estructura en tres cursos (setè, vuitè i novè). Les classes s’organitzen 
en grups d’edat. Hi ha professorat especialista de cada assignatura i un 
tutor/a. El professorat té una llicenciatura d’especialitat i ensenya una 
assignatura o dues. L’alumnat fa unes trenta hores de classe setmanals. 
Hi ha avaluació numèrica.
L’accés a la secundària superior es produeix si l’alumnat té el certificat 
d’educació obligatòria. El 54% de l’alumnat accedeix al batxillerat, mentre 
que un 40% de l’alumnat prefereix els estudis professionals. Si l’alumnat 
no ha aprovat la secundària obligatòria, pot repetir curs o deixar els 
estudis. Només hi ha un 6% d’alumnat en aquesta situació.

Batxillerat (Lukio / Gymnasium)
Són tres cursos que es fan entre els 16 i els 19 anys. El manteniment 
dels centres és municipal. Hi ha unes 481 escoles secundàries superiors. 
Les classes s’organitzen en crèdits. Cada crèdit consta de 38 lliçons de 
45 minuts cada una. La pràctica usual és dividir l’any escolar en seccions 
de cinc o sis períodes. Cada secció té un pla d’estudis diferent i es 
concentra en una selecció de matèries. L’avaluació és quantitativa. El 
professorat té una llicenciatura especialitzada i ensenya una matèria o 
dues. Hi ha un examen final o revàlida.

Simon Mc Villy


