
A ~ I S I  1 PROBLEMATICA DE LA SOCIOLOGIA 

DE L'EDUCACI~ A ESPANYA 

MartiX. March i Cerda 

L'educació presenta cada cop més iina problemitica més complexa i difícil, la qual 
cosa comporta una necesdria realització d'estudis i d 'investigacions per tal .d 'analitzar 
en profunditat l'ample camp del fet educatiu en totes les seves vessants. Dins aquest con- 
text els estudis de sociologia de l'educació estan tenint i tenen una importancia fonamen- 
tal en tant que analisi de les relacions educació/societat. Aquest tipus d éstudis que, a poc 
a poc i en dificultats s'estan introduint en el nostre país, tenen a diferents paisos europeus 
una tradició important amb investigacions prou interessants i que reflexen una maduresa 
intellectual i un nlvell científic prou consolidat. 

Per altra pari els estudis de sociologia de l'educació tenen una importants acoiüda per 
part de la societat que, de fet, necesita i exigeix aquests tipus d Cstudis. Malgrat tot, com 
ja hem dit en altres ocasions ', la problematica epistemolbgica de dita disciplina dista 
molt d'estar totalment plantejada a nivell d'objecte, a nivell teoric, a niveU investigacio- 
nal, etc. Pero, tot i així, aquests problemes inherents a tota disciplina sociolbgica són una 
demostració de vivesa i energia dúna  ciencia que just acaba de comencar a caminar. 

EXISTEM LA SOCIOLOGIA DE LEDUCACIO A ESPANYA? 

Tal vegada aquest interrogant pugui parkixer realment contradicton i extrany, tenint 
en compte que darrerament han apareyt tot una serie de llibres i d'estudis de sociologia 

(1) Vegeu I'article de Marti  X. March i Cerda: Aspeeres de lo problemdrica oCiU~l de /B Socioloxin de 
IEducoció, Mayurqa núm. 17, Palma 1977-78. págs. 315 a 318. 
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de I'educació fets desde diverses perspectives prou interessants i importants; en aquest 
sentit, i xnse cap Anim d'esser exhaustiu, voldria anomenar alguns autors: aixi caldria 
destacar a C. Lerena amb la seva obra 'Xscueh, Ideologia y clases sociales en España': 
molt clarificadora a nivel1 teóric i a niveU investigacional; també cal citar a Alberto Mon- 
cada per les seves obres de divulgació sobre I'esmentada disciplina i per les seves investi- 
gacions sobre I'educació, I'economia i el mercat de trebaU; a Josep Mana Quintana amb 
el seu manual universitari d '  introducció a la temitica sociolbgica; a Antoni J .  Colom amb 
el seu llibre sobre l'anilisi de la sociologia de l'educació desde una perspectiva sistémica; 
i a tot una serie d'autors com Jordi Vives, Josep Mana Mas Joan, Joan E. Sánchez, 1. Fer- 
nández de Castro, M. Subirats, M. Siguan, etc. que desde enfocs diferents i amb temátiques 
distintes estan aportant a la sociologia de l'educació, a la seva constmcció i al seu desen- 
volupament. 

Tal vegada aquest interrogant pugui pareixer realment contradictori i extrany quan a- 
questa disciplina se comenca a institucionalitzar a nivell universitari i la deinanda d'estu- 
dis sociolbgicszducatius augnienta de forma progressiva i permanent, quan la societat 
exigeix aquest tipus d'estudis, quan existeixen amen de 1'Estat tot una seric d'entitats 
socioldgiques que se dediquen a investigar aquesta problemitica educativa entre altres 
aspectes: L'lnstitut de Sociologia i Pastoral Aplicada (I.S.P.A.), Llnstitiito de Estudios 
Laborales (I.E.L.), L'lnstitut Catblic d'Estudis Socials de Barcelona (I.C.E.S.B.); LTnsti- 
tiito de TCcriicas Sociales (I.T.S.), h Puirdació Jaoiire BofiU, etc., ilu;iii s'esti dugent a 
terme tot una tasca de divulgació a través de revistes Cuadernos  de Pedagogia, Perspec- 
tiva Escolar, etc. i de cursets de lésinentada disciplina sociolbgica. 

Perd tot i aixb l'interrogant sobre si existeix uiia s«ciologia de l'educació a Espanya 
segueix esseii valida, i no nomSs a causa de la joventut que dila disciplina té al nostre 
pais, sin6 per a dáltres causes i factors que intentareiii analitzar amb deteniment. 

Aixitots els problemes que la Sociologia de 1T.ducació té plantejats a nivell epistenrb- 
Iogic, etc., s'agreujen encare nrés quarit ens refcrim a Espanya ja que el,seii desenvolupa- 
rnent 6s mCs feble i pobre del que existeix a d'altres yai3os europeus. LIS causes dáquest 
poc desenvolupament les hauricin de trobar en raoiis de caire histbric, de caire ideolbgic, 
de cairc educatiu i de caire cientific. 

I'crb malgrat tot ,  les opinioiis sobre la situació de la Sociologid de IRducació en el nostre 
pais disten inolt d'esser uniforiires i coinciderits. I coiii a nir>slra del cluc deim, es pot 
analitzar a contiiiuaci6 el quc diucn tot una sdrie d'esludiosos sobrc aqiiesta disciplina 
sociolhgica. 

Així Amparo Almarcha, en uri article publicat Fa uns dos anys realitza uiia analisi so- 
bre els llibres publicats a Espanya sobre la temitica de la Sociologia de I'Educació desde 
1877 a 1977 en funció d'iiris pressuposits prou discutibles. En primer lloc caldria qües- 
tionar-se el tito1 en sí de l'article, ja que parlar de cent anys de Sociologia de 1' Educa- 
ció a Bspanya quant aqucsta disciplina apenes si esti consolidada com a tal a l'actuali- 
tat, resulta realment un contrasentit. A més s'ha de tenir en compte que I'obra de E. 

( 2 )  'Tien anos de Sociolopio de la Educación en Españo" 1877-1977. En Revista Española de In- 
vesfigacioner Sociol6gicas (R.E.I.S.) número 2.  Abril-Junio 1978, pgs. 115-150. 



Durkeim, vertader sistematitzador i pare de la sociologia de 1' educació, data dels pri- 
mers anys del segle XX. 

Si bé reconeix l'autora que els sociblegs espanyols han estudiat molt poc els temes 
propis de Sociologia de I'Educació, que hi ha una orientació més füosbfica i assaigista 
que científica i sociolbgica, que de fet en la relació blbliografica no hi ha separació dels 
temes de sociologia de l'educació dels temes d'educació ni d'altrcs cibncies socials, s h a  
de recon&ixer que la concepció de sociologia de l'educació que hi ha dins el tzxt és prou 
ampla i poc rigurosa. 

Es veritat que I'autora parla de que la Llei General d Educació possibilita el sorgiment 
d'una autentica Sociologia de I'Educació, perb aixb, al meu entendre demostra encara 
més el caricter ambigu i conhssionari de I'esmentat article. No es pot posar dins un ma- 
teix sac a obres d'Histbria social educativa, de Pedagogia Social, dc Filosofu Social de 
I'educació, d'empirisme educatiu o de Sociologia de I'Educaci6; caldria que l'alitora ha- 
gués clarificat al wmenqament de l'article el que entenia per Sociologia de I'Educació i 
en funció de la mateixa classificar les obres relacionades d'una forma més concisa i clara. 

Així mateix podria qüestionar-se la referencia a I'existbncia d'escoles sociolbgiques 
en el camp educatiu -de les quals reconeix lógicament el seu poc desenvolupament a 
causa de la descalif~cació qua fa d'alguna d'elles -la crítica- de forma un xic discutible 
i superficial, pel seu caricter testimonial, critic, poc nivel1 empiric, etc.; en iquest sentit 
també not a faltar un punt de referencia sociolbgica més explicita alhora de valorar les 
diverses obres i escales sociolbgiques. 

També resulta discutible el fet de classificar a Carlos Lerena Aleson dins la corrent 
anglo-saxona degut a esser dcixeble de Salustinao del Campo; ni E.Durkheim, ni 
K. Marx, N Pr-Bourdieu, ni J.C. Paseron -autors principals sobre els que s'inspira C .  Le- 
rena- tenen maisa que veure en conjunt amb la corrent sociolbgica anglosaxona, sobre 
tot els tres darrers. 

Per tant, si bé la tasca de rewllir tata la bibliografm sobre aspectes socials i sociolb- 
gics de l'educació és prou notable, manca una tasca de profundització en el contingut 
de la mateixa, en la classificació de les obres, en I'anaüsi de les escoles sociolbgiques e- 
xistents, en la defmició del que s'entin per sociologia de I'educació, en la contextualit- 
zació de les obres, en el títol de l'article, etc. La visió que se pot obtenir de la lectura 
de l'article d'Amparo Almarcha és massa optimista si se la compara amb la realitat socio- 
lbgica--educativa existent a I'Estat Espanyol tant desde una vessant histbrica com actual. 

Dos autors que també han analitzat en diferents treballs la situació de la Sociologia 
de 1' Educació a Espanya són sense cap dubte Felix Oitega i Jesús Mana Vázquez. b í  
a l'article "Bases para una sociologia de la educación en España" exposen diferents as- 

(3)  Fclix Ortega i Jesús Maria V i q u e z  a través del Instituto de Sociologia Aplicodo de Madrid -iris- 
titut que s'ha d 'enmarcar dins la tradició catolica progiesdsta- estan realitzant una tasca pmu inte- 
ressant d'investigació i de divulgació de temes do socialogia de I'educació. Prova d'aquest treball és la 
revista "Cuadernos de Realidades Sociales" R.S. comencada a publicar pel maig de 1973 i que ha anat 
publicant Cins el moment tot una serie dárticlcs sobre diferenls aspsctes de la Sociologia de I'educa- 
c h ,  Esglhsia i Educació, educació i canvi social, el sistema educatiu espanyol, la universitat, e t c .  
(4) Cuadernosde Realidades Sociales R.S. número 1 Mayo de 1973 Pgs. 9-63. 



pectes de la problemitica de la Sociologia de I'educació tant desde un caire tebric-inves- 
tigacional com d á ~ l i s i  sobre la situació sociolbgico-educativa a IEstat Espanyol. 

Aiwí sobre aquest darrer aspecte afirmen que la Sociologia de I'Educaci6 a Espanya 
esta abandonada i fins i tot se pot dir que dita disciplina en el nostre país encara no ha 
nascut. 

"La Sociologia de [n Educación española apenas si ha comenzado a desarrollarse 
y ello doblemenfe; tanto a nivel de trabajos monográficos empiricos, como en su 
dimensión teórica, eshucfural y sistemática" '. 

Aquest poc desenvolupament de la Sociologia de I 'Educació a nivel1 academic, univer- 
sitari, bibliogrific, investigacional, institucional, etc, si era una realitat en el moment 
d 'escriure I'esmentat article I ' a n y  1973-, en general continua essent vilida en I'actua- 
litat malgrat sigui necessari rtalitzar tot una serie de correctius. 

De totes maneres el desacord amb aquests autors vendrh determinada per la configu- 
ració de I'existencia d'una dr ie  d'etapes dins el desenvolupament de la sociologia de 
I'educació a Espanya. Així F. Ortega i J. Maria Vázquez parlen de tres etapes: la prime- 
ra (1939%60) que es definida per etapa d'indiferBncia cap a aquesta disciplina sociolb- 
gica. Dita etapa se caracteritza per la poca preocupació cap a l'educació; I'unica preocu- 
pació 6s la universitat; I'enfoc dels estudis realitzats en aquesta etapa és especulatiu i 
gens empíric, destacant entre els autors a Mana Fraga Ingibarne, P. La¡¡ Entralgo, A.J. 
Tena Artigas, etc. 

La segona etapa de 1961 a 1968 es definida pels dos autors com una etapa de Socio- 
logia Económica de la Educación ja que comenca a concebre I'educació com una inver- 
sió necesdria pel desenvolupament econdmic, tenint els estudis reaiitzats un component 
empíric important. Entre els autors d'aquesta epoca cal destacar a S. del Campo, A. de 
Miguel, Paredes Grosso, López Medel, etc. 

Finaiment la tercera etapa -a partir de 1 9 6 9  es definida com de "Sociologia Polí- 
rica de la Educación" ja que I'educació a partir de la L.G.E. se converteix en una qües- 
tió política i la reforma educativa un problema polític i social; els üibres que se publi- 
quen M.E.C., 1. Femández de Castro, X. Cambre Manño, V. Bozal, etc- estan dins 
aquesta problemitica. 

Quins són els motius de desacord amb las tesis de Feiix Ortega i J. Maria Vázquez? 
El primer desacord estaria en la contradicció entre I'afirmació inicial del poc desenvo- 
lupament i la gaireb6 inexistencia de la sociologia de I'educació, i I'existBncia de dife- 
rents etapes sociolbgiques; el segon motiu de desacord esta en I'arbitrarietat existent 
en la denominació de les diferents etapes, ja que resulta dificil d e f i  una cosa que no 
existeix i entendre la separació entre la sociologia política de l'educació i la sociologia 
econbmica de I'educació. 1 la tercera raó 6s I'oblit de diversos autors i obres importants 
de sociologia de léducació. 

( 5 )  lbidern pg. 31 



Antoni J. Colom en el Uibre 'Liociologia de la Educación y Teoria General de siste- 
mas" a f m a  en relació a aquests dos autors el següent: 

"Considero que el panorama que presentan Jesús Maria Vazquez y Felix Ortega, 
en su trobajo La Sociologia de la Educación en EspaAa, ademas de ser incomple- 
to (olvida todos los trabajos realizados tanto en la Universidad de Barcelona como 
por otros organismos catalanes -Rosa Sensat por ejemplo-), no se adenia o lo 
que realmente es la Sociologia de la Educación" . 

Efectivament si bé el treball de F. Ortega i J .  Maria Vázquez és important pel moment 
en que es va realitzar i per la seva sistematització, resulta per altra part incompleta, con- 
tradictoria i confusa, desproporcionada i prou optimista. 

Aixi mateix Antoni J. Colom, comentant l'article dels dos autors esmentats, arriba a 
a f m a r :  

"Mi postura en este sentido es mucho más pesimista que la de los airtores citados; 
personalmente, los trabajos de sociologia de la educación desarrollados en Espaiia 
considero ocuparían un folio a lo miximo" 

El problema real estriba, doncs, en defiir  el que s'entén per Sociologia de l'Educació, 
en definir quin és el seu objecte, la seva metodologia, el seu camp tematic i investigacio- 
nal, en plantejarse la problematica epistemolbgica de la disciplina sociolbgica. Per a que 
hi Iiagui una autentica sociologia de l'educació cal una veritable teoria sociolbgica, cal 
una base experimental i empírica, cal I'existencia d 'hipbtesis demostrades que c o n f m i n  
i amplün la teoria sociolbgica. Cal rompre la dicotomia entre teoria i investigació. Ni és 
suficient presentar una teória sense una base experimental i empírica, ni és possible unes 
dades estadistiques empiriques i experimentals sense una teoria sociológica. 1 de fet la 
majoria de treballs que s'autodefineixen de Sociologia de I'Educació pateixen d'aquest 
mal. 

També hi ha d'altres autors que també Iian analitzat la situació de la Sociologia de 
1' Educació a Espanya, malgrat sigui d'una forma no masssa profunda. Aixi J. Dalmau, 
F. Ferrer i J. Maria Rotger afumen al respecte: 

"En los textos publicados en España conviene resaltar una reducida producción 
de textos empíricos y una aún menor producción de textos analíticos" ' O .  

En aquest sentit els autors esmentats citen les obres de J. Gay, R. Quitllet, A. Pascuai 
"Societat Catalana i Reforma Escolar", l a j a  senyalada de C. Lerena, la de Ignacio Fer- 
nindez de Castro, la de Valeriano Bozal, etc. 

(6)  Ed. Oikos-Tau, Barcelona 1979. 
(7) Antoni J .  Colom, ob,  eit, pg. 78. 
(8)  lbidcm pg. 78 .  
(9) "Algunos Problemas" Cuadernos de Pedagogia número 49. Enero 1979.  Pg. 4-6. 
(1O)lbidern pg. 6. 



Josep Maria Quintana, en el Uibre Sociologia de lo Educación, Ed. Hispano-Europea, 
Barcelona 1977, afuma en reiació a la situació de !a sociologia de I'educació a Espanya, 
el següent: 

"En EspmTn desde hace algunos años han ido viendo a la luz trabajos y libhs que 
investigan diversos puntos de Sociologia de la Educación: Autores de los más asi- 
duos en este tipo de publicaciones son Jesús López Mendel, J. Mana Paredes Cro- 
sso, Amando de Miguel y otros; es bastante lo que se escribe en plan de critica 
al sistema educacional" ' ' . 

Per tant, i en funció del que s'ha dit, no és extrany que al principi d'aquest apartat 
ens plantejassim si existia de fet la Sociologia de I'Educació a Espanya. Les opinions 
són molt variades i divergents. 1 en aquest sentit si bé no se pot afirmar que la Sociolo- 
gia de I'Educació no existeix a 1'Estat Espanyol, si que s h a  de dir que la seva situació 
4s dificil i débil; no deixa d'estar al principi del seu desenvolupament com a discipiina 
científica. De totes maneres no podem deixar de tenir en compte I'aportació d'autors 
com 1. Fernández de Castro, desde una perspectiva de sociologia crítica, Carlos Lerena 
dins la línia de la sociologia francesa de Bourdieu/Passeron, Alberto Moncada desde una 
perspective ecoribmica com a eix estmcturador de la Sociologia de I'educació, Antoni 
J .  Colom desde la perspectiva de la Teoria General de Sistemes, L1.C.E. de la Politécni- 
ca de Barcelona amb Joan E. Sánchez dins I'orientació temitica--wciolbgica de I'obra i- 
taliana "Educación y mercado de trabajo", Rosa Sensat amb autors com Josep Maria 
Mas Joan, Jordi Vives, etc., i tot una serie d'autors com M. Subuats, R. QuitUet, J .  Gay, 
A. Pascual, J .  Mana Quintana, Felix Ortega i Jesua Maria Vázquez que desde diverses 
óptiques sociolbgiques i tematiques diferents lian contribuit i contribueixen al desenvo- 
lupament de la Sociologia de IBducació. 

Quines són les causes d 'aquesta manca de desenvolupament de la Sociologia de I'edu- 
cació? Si b6 resultaria un poc Uarg anaützar en profunditat les causes que han incidit 
en el poc desenvolupament de l'esmentada disciplina sociolbgica, si que crec neccesari 
fcr referencia a les més importants i decisives. 
Aií en primer lloc hauriem de recurrir a un factor de tipus estmctural: el retrasat 

sorgiment de la societat industrial capitalista en el nostre país. El fracis de la Revolució 
Industrial Burguesa a 1'Estat Espanyol, amb les excepcions matisades de Catalunya i el 
Pais Basc, és un problenie histbric del qual encara avui patirn les conseqüencies a tots 
els nivelis. S '  ha de tenir en compte que "la sociologia es la autoconciencia cientiftca 
de la crisis generada por el alumbramiento de la sociedad capitalista y por los problemas 
que acarreó a trav6s de sus traumatismos de nacimiento " ' '. 

Efectivament f ' is  a la decada del 60 no se propicia al nostra pais el sorgiment de la 
sociologia com a discipiina científica. No és per tant extrany el seu retras i el de les dife- 
rents sociologies especials -com la de I'educació- en relació a d'altres paisos europeus. 

(Il)Quintana, J.Maria Ob. cit, pg. 44. 
(l2)Diaz Sánehez, L. "K. Morx 1818-1883. socidlogo del modo de producción copifolisfo': Ed. Akd. 
Madrid 1976. pg. 8. 



Un altre factor que tamb6 ha incidit en aquest poc desenvolupament de la Sociologia 
de I'Educaci6, fa referencia d s  pocs sociblegs que shan dedicat a la temitica educativa 
com a nucli de les seves investigacions i teoritzacions. Així una enquesia realitzada a prin- 
cipis del 70 entre diferents sociblegs espanyols va donar els següents resultats ' 

Total sociólogos Sociólogos cuya espe- No consta espec. Espec. en Socio- "/o total 
incluidos. cialidad consta. logia Educación. 

Al mateix temps s'ha de constatar la precaria institucionalització universitaria de la 
Sociologia i més concretament de la Sociologia de lBducació, tant dins les Ciencies So- 
cials como dins les Cikncies de IEducació. 

Per altre part dins les Ciencies de Iñducació s h a  de fer referencia a les interferencies 
de la Pedagogia amb la Sociologia de lñducació. Efectivament a més del poc interés de- 
mostrat pels pedagogs per a els temes sociolbgics, quan han demostrat aquesta preocupa- 
ció, no s'ha realitzat en funció d'un enfoc sociológic, sinb d'un enfoc pedagbgic-fdosb- 
fic . 

"Puede ser que un primer obstáculo al desarrollo de la Sociologia de la Educación 
en el ámbito de la Pedagogia haya surgido en ciertas interferencias habidas con 
la Pedagogia Social (de contenidos similar a la Filosofi Social). A la hora de des- 
lindar los ámbitos de cada una de ellas, los continuos solapamientos de una y otra 
disciplina han podido dar lugar al "sacrificio "de una en beneficio de la otra" ' '. 

El problema de la paternitat científica és un dels problemes amb els que topa la socio- 
logia de l'educació i afecta a i  contingut de la mateixa degut a les esmentades interferbn- 
cies amb la pedagogia. Cal, per tant, delimitar i clarificar l'objecte d'aquesta sociologia 
especial, la seva metodologia i la seva relació amb les ciencies de I'educació i arnb les 
ciencies sociais. Sols clarificant aquests punts se podran evitar aquestes interferencies 
i els exclusivismes pedagogistes o sociologistes. En aquesi sentit, i al meu entendre, el 
punt de clariíicació esta en concebre a la sociologia de l'educació com una sociologia 
especial, les investigacions de la qual afavoreixen a la Pedagogia i a la Sociologia. 

De totes maneres, si bé aquestes interferencies s'han donat arreu del món pedagbgic 
com ha demostra leexistencia de la Pedagogia Social o de la Sociologia Educacional, en 
el nostre país aquestes iriterferencies han estat més pejudiciais a causa del retras en el 
sorgiment de la sociologia i a i  control ideolbgic científic viscut durant el passat régim. 

No és, per tant, extrany en funció del que s'ha dit, que bom pugui dubtar de I'exis- 
tbncia real de la Sociologia de I'Educació a niveU de 1'Estat Espanyol. Perb aquesta dubte 

(13)Sociolog~Espiaolade losa~iossetenta. Conf. EspañoladeCajasde Ahorro, Madrid 1971,pag. 810 SS. 
(14)Felir Ortega i Jesús Mana Váiquez, Ob. cit. pg. 34. 
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real de plantejament se converteix, una vegada constatada la realitat sociolbgica exis- 
tent, en una esperaya de futur '. 

LA SOCIOLOGIA DE L EDUCACIO ALS PAISOS CATALANS 

En quina situació se troba la sociologia de l'educació en la nostra irea cultural dels 
Paisos Catalans? Resulta dificil poder donar una resposta contundent i absoluta ja que 
els nivells de desenvolupament de les diverses regions dels Paisos Catalans -Catalunya, 
Pais Valencia i llies Balears- 6s prou diferent a niveU socio-economic i estructural, a 
niveii educatiu i a nivel1 cultural. 

Fins i tot resulta cunos que els autors '"ue han analitzat la problemttica sociolb- 
gica a niveli de Paisos Catalans ho facin en la perspectiva unilateral de Catalunya, tal ve- 
gada per manca d'informació, pero també, i en tota seguritat, perque només Catalunya 
tia tengut un desenvolupament sociolbgic digna del seu nom i de tenir-se en compte. 
Tot i així crec necessari donar a conéixer tot una serie d'elements de judici per tal de 
poder aprofundir dins els coneixements de la problematica sociolbgica arreu dels Palsos 
Catalans. 

A més en el inotnent d 'analitzar la situació de la sociologia i de la sociologia de l'edu- 
cació als Paisos Catalans caidria tenir en compte c o s a  que no faré en el present article- 
cl que diucri Joan Estnich i Salvador Giner: 

"Per assolir una visio satisfactoria de 1 ábast del rlesenvolupament de la Sociologia 
nls Parsos Catnlnns cal tenir en compte les aportacions d 'altres disciplines afins, 
tals com I 'antropologia social i culiural, la geogrnfia humana, la demografia, la 
iiistoria social, 1 ktnografia, etc" ' 7 .  

De totes formes si bé podem partir de la idea bastca de que la Sociologia de IZduca- 
ció a Rivell de Paisos Cataians ha estat en general poc conreada, no trobant-se estudis 
i investigacions serioses fms el comencament de la década del 70, hem de tenir en compte 
la desigual producció sociolbgica existent a niveli de les llies Balears, del País Valencia i 
de Catalunya--Principat. 

(15)iin aquesla perspectiva no se pot oblidar r mfs dcls llibres que Iian aparescut recentment de  Socio- 
logi.1 de  1 'FAueació. la tasca divuigativa que subre dila temitica realitren rcvistes com Perspectiva Es- 
colar o Cuadernos de  Pedagogia. Així I'anilisi de la política educativa espnayola, la situació dc  I énsen- 
yamcnt a cada nacionalitat o regió, les dcsigualtats educatives, els mestres, el merca1 de  treball i el 
ristcma escolar, ... són tractats amb pro" freqüencia en ditcs rcvistes. 
(16)l'ut i coi~sirtar quc són pocs els  autor  qiic s'han dedicat s estudiar la situació histi>rica i actual 
de  la socii>logia general i d e  la sociologia de  I'cducaeió als Paisos Catalans, no p d e m  dcka r  de  fer re. 
fcrincia al "DiCciun~ri de les Ciéncies de lo Sociefof olsPoiSos Oifolons (SegIes XVIII-XX) ICTINEU': 
A CURA DE F. Artal. P, Gabriel. Ec. Lluch. 1'. Roca, Edicians 62,  Barcelona 1979. o a la GranEnci- 
clopedio Cotolon~ en RELACIO a L'article que sobrc la Sociologia fa Salvador Giner al Volum 13, 
pg. 6981699. 
(17)1Cl'INEU, Ob. cit. pg. 454. 



Quines s6n les causes d 'aquesta desigual producció sociolbgica? En primer Uoc hem de ' 

parlar de causes histórico--estmcturals en el sentit de que el procés d'industrialització 
amb totes les seves conseqüencies s'ha produit de forma desigual tant a niveU geogrific 
w m  a niveU temporal. Tenint en wmpte la relació existent errtre la industrialització i 
la institucionaiització de I'escola, no és extrany que a Catalunya el fenomen de I'esco- 
larització tengui una tradició més important que a niveU del País Valencia i les IUes Ba- 
lear~.  A més no podem deixar de relacionar el procés d'institucionalització de I'escola 
amb el procés de reflexió-sociolbgica, filodfica, económica, didactica, etc. sobre la 
mateixa. Per tant si hom té en compte que un factor de desenvolupament de la socio- 
logia de 1' educació és la institucionalització de I'escola, no és extrany que a Catalunya 
la producció sociolbgica sigui més important que el de les altres zones. 

Un altre factor condicionant d'aquesta desigual producció sociolbgica-educativa es 
refereix a la desigual implantació dels moviments de renovació pedagbgica, prou conso- 
lidats a Catalunya amb la Institució Rosa Sensat -que fms i tot ha creat en el seu s i u n  
departament de Sociologia de I'Educació- i debils al Pais Valencia i a les IUes Balears. 

Al mateix temps wnvé fer una referencia explícita, com a causa del desigual desen- 
vulupament de la sociologia de l'educació als I'aisos Catalans, a la institucionaiització 
universitaria, que si és recent en el cas de les lUes Balears, en el cas de Catanlunya té una 
tradició d'anys forga iiriportant. 1 la Universitat, amb totes les seves contradiccions, és 
un element de primera magnitut de dinamització científica i cultural. 

A més a més, l'aparició de la Sociologia en general i de la Sociologia de I'Educació en 
particular esta en relació amb el despertar de la consciencia col.lectiva de la societat; 
quan la societat comenca a esser conscient d'esser protagonista de I'esdeveniment histb- 
ric, la possibilitat del pensament sociolbgic és total. I en aquesta perspectiva resulta obvi 
que la societat de Catalunya té més conciencia d'eUa mateixa, que la que pot tenir la 
societat illenca. 1 aixb, amb tata la carrega subjectiva que se vulgui, és prou important 
per poder entendre el desigual desenvolupament de la Sociologia i de la Sociologia de 
1 Educació m e u  dels Paisos Catalans. 

De totes formes no sera fms a la década del 70 quan els trebaiis de Sociologia de 1Edu- 
cació a Catalunya comencin a tenir una certa importancia. 1 aixi hem dc fer referencia 
a la ja famosa obra de J .  Gay, A. Pascud i R. QuitUet "Societat catalana i reforma esco- 
lar"; a més s'ha de tenir en compte la tasca d'autors com J. PaUach, J. Maria Mas Joan, 
J. Vives, J.E. Sánchez, M. Subirats, E. Pinilla de las Heras, M. Siguan, J.M. Quintana, A.  
Sansvisens, GrifoU, A. Bau Lasi etc. Al mateix temps hem de fer especial referencia a 
tot una serie d'institucions com L'I.C.E.S.B., La Fundació Jaume Boffi, 1'I.C.E. de la 
Politécnica, la Universitat, Rosa Sensat, ... que han trabaiiat la tematica de la sociologia 
de 1 éducació. 

Amb tot se pot dir que a Catalunya a niveU d'autors, d'institucions, de publicacions 
presenta en quan a l'esmentada disciplina un nivell cientific prou important, molt supe- 
rior a la resta de 1'Estat Espanyol i a la resta dels I'aisos Catalans. Perb tot i aixi se pot 
oblidar, w m  se fa freqüentment en els diversos estudis sociolbgics, la realitat sociolbgi- 
ca educativa que presenten el País Valencia i les IUes Balears, a les que per raons bbvies 
dedicarem més atenció. 

Al País Valencia, malgrat 1' escasa i n f o m c i ó  que tenim, c a l d h  destacar tres aspec- 



tes importants. En primer Uoc hem de fer referencia a I'A.C.I.E.S., malgrat sigui un mo- 
viment didactic a niveli de Iñs ta t ,  per la incidencia que ha tengut i de fet t6 dins el mo- 
viment de renovació pedagbgica del País Valencia. En segon Uoc s'ha de fer referencia 
al Seminari de Pedagogia de Valencia del Collegi Oficial de Doctors i Ueicenciats que 
desde una vessant d e  política educativa alternativa va desenvolupar durant la meitat de 
la dhcada del 70 una tasca prou important de dinamització educativa ' 

A més també cal destacar la revista Escuela-75, publicat per I'esmentat Seminari de 
Pedagogia. Així el número 2 l 9  de la revista hi ha dos articles, que malgrat la poca ex- 
tensió, han d'esser catalogats dins !a disciplina de la Sociologia de IZducació en funció 
de la seva analisi de les relacions educació/societat a nivel1 del Pais Valencia. Així a l'ar- 
ticle "Ewnomia y Educación" del Col.lectiu d'Educaci6 2 0  s'analitzen les necessitats 
educatives en el Pais Valencia en relació al seu sistema productiu, i al mateix temps I'im- 
portant paper de la iniciativa privada en la satisfacció de la demanda educativa. 

Per altre part a I'article també del Col.lectiu d'Educació "Modelos de Escolarización 
en el País Valenciano: la Ensefianza Preescolar" ' sánalitzen els diferents models d'es- 
wlarització cn funció del tipus d éscola i de la zona territorial. 

N mateix temps no poden1 oblidar l'edició de llibres que sobre tematica sociolbgica 
i educativa han estat editats desde el mateix País Valencia, per I'editor Eliseu Climent a 
través de les col.leccions Unitat, Quadrens, Tres i quatre, etc. Així hem de destacar el 
llibre de V. Moliner, C. Miquel, T. Pitxer, M. Conca i M. Lacuesta "Escola i llengua al 
Pais Valencib" 2 ?  El llibre prologat per R. Lafoiit s l ia  d'enmarcar dins un plantejament 
sociolbgic del fet nacional i de 1 éscola. 

Segurameiit la realitat que presenta la sociologia de l'educació al Pais Valencia 6s molt 
més rica i complexe de la que aqui hem exposat, perh la manca de dades ens impideix pro- 
funditzar més dins aquesta problematica. 

A les IUes Balears parlar de Sociologia de I'Educació no deixa d'esser una falacia i una 
il.lusió degut a la manca de tradició sociolbgica, als pocs estudis realitzats, ... De totes for- 
mes es pot observar una progressiva realització d'estudis sociolhgics que de fet coin'cidei- 
xen amb la constatació d'una serie de fets cotn el desenvolupament econhmic que va supo- 
sar el turisme, l'inici dels moviments de renovació pedaghgica a partir de 1968, la creació 
de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb el seu Uepartament de Pedagogia, les repercusions 
de la L.G.E., el despertar de la consciencia col.lectiva d'alguns sectors de la societat de les 
Illes, la iinporthcia de léducació, etc. 

Aixi, en primer Iloc, hi ha que destacar dins aquesta vessant educativa la realització 
d'un estudi de planificació de 1' educació a les Balears a 1970 sota la direcció del Dr. Bar- 
tomeu Barceló i Pons; dita planificació educativa que implicava una analisi profunda de 
la realitat escolar iüenca, resulta important bisicament per la metodologia emprada i per 

(18)En aqueat sentit caldria destacar I'obra que dit Srmanari ha publieat amb el títol '7'~orum reform 
dcmocrútic~ de lo I?ns~ñonzo" Fd. Avance, Barcelona 1975. 
(19)MarzoIAbril de 1976. 
(2O)Ibidem pg. 4-6. 
(2l)lbidem pg. 7-9. 
(22)Ed. Klivu Climent. Valéncia 1976, Série Unitat, col.lecciÓ 314. 



haver estat el primer instniment de coneixement de la reaiitat educativa de les llles Balears 
a tots els nivelis de Iénsenyament. " 

Al mateix temps, i dins el mateix periode de temps, hi ha que destacar la tesi doctoral 
que sobre el magisteri de les Illes Balears realitza desde una vessant sociolbgica Alfredo 
Gómez Barnussell 24.  

Dins l'Obra Cultural Balear, i a travis del secretariat pedagbgic, se va crear a 1975 
un seminari de Sociologia de 1'Educació que desde un carie althusserii pretenia analit- 
zar la realitat educativa de Mallorca. Malgrat la feina desenvolupada per dit seminari no 
fou massa important, el seu objectiu fonamental era el següent: 

'El  Seminan pretén nnalitzar la realitat de I'educació a Mallorca i posteriorment 
partinf de la plataforma sólida que ens dóna una analisi d óquest tipus, determinar 
les possibilitats d 'acció. La mecanica del Seminori consta de dues parts: Analisi 
dels continguts ideologics dels textos d 'E.G.B., analisi del mestre i els factors que 
determinen la seva postura. Que dona, com ho dona i fins a quin punr inculca la 
ideologia dominant. Concretament la base del treball del Seminari es el paper del 
mesne d E. G.B. com a element transmissor d una ideologia" 2 5 .  

A més no podem oblidar que la revista Lluc al llarg dels seus números té prou articles 
i fms i tot números monogrifics a I'anilid de l'educació a les Illes Balears desde diverses 
perspectives i temitiques. 

Tot i aixb I'element m6s important en el desenvolupament dels estudis de sociologia 
de l'educació seti sense cap dubte la definitiva institucionalització dels estudis univer- 
sitaris de Pedagogia dins la segona meitat de la década del 70. Aixi en primer Uoc hem 
de tornar fer referhcia a la tesi doctoral d'Antoni Colom Cafíebs sobre les relacions 
educació/societat desde la perspectiva metodolbgica de la Teoria General de Sistemes 16. 

Al mateix temps hem de destacar la realització de tesis de Llicenciatura sobre dita 
temitica: Ramon Basa reaiitzi una tesi sobre 1Educació Permanent d'Adults a la Mallorca 
dels anys 70; Jaume Sureda realitzi la seva tesi de Llicenciatura sobre la influbncia de la 
publicitat desde una vessant sociolbgica-educativa; Martí March la va fer sobre la soció- 
logia del delite infantil i juvenil a les Ilies Balears desde 1940 fms a 1975. El present curs 
escolar ha estat presentada la tesi doctoral de la profesora Maria del Carmen Fernández 
Bennasar sobre "El Fracds escolar a la comarca dlnca" desde una perspectiva bisicament 
sociolbgica. 

Per altre part la delegació a Palma de Mallorca de 1'I.C.E. dins fa seva collecció de 
Uibres ha publicat una serie d'obres sobre la temitica sociolbgica: Aspectos Teóricos de 

(23)Malgrat dit estudi de planiíícació no  hagui estat publicat, el Dr. B. Baieel6 va presentar una comu- 
nicació a les 11 Jomades dhistbria de I 'F.ducació en els Paisos Catalans, celebrada a Palmade Mallorca 
pel Novembre de 1978. 
(24) Dita tesi doctoral fuo postorionnent publicada sota el tito1 "El magisterio como profesión". 
Ed. Ariel, Barcelona 1972. 
(25)Llue. Febrer de 1975, número 645, pg. 25. 
(26) Dita tesi ha estat publicat com ja sha dit anteriorment per 1 Ed. Oikos-Tau. 



la Planificación Educativa de Tomeu Quetgles i Antoni Colom, Educació i Desigualtat:: 
La Fonnació Professional a Mallorca de Marti March i Jaume Sureda, etc. 

Per tant, i en funció de la infonnació donada, podem a f m r  que el nivell de la Socio- 
logia de 1 Zducació a les Illes Balears, tot i estar en el seu comenqament, no deixa d éssen 
esperanqadora malgrat la tasca a realitzar a nivell investigacional, a nivell de fonamenta- 
ció tebrica, etc. Cal superar moltes dificultats i moltes etapes. Acabam de w m e n w .  

Palma de Mallorca, 10 de Julio1 de 1980. 

Marti X. March i Cerda. 



Josep Maria Quintana, en el Uibre Sociologia de lo Educación, Ed. Hispano-Europea, 
Barcelona 1977, afuma en reiació a la situació de !a sociologia de I'educació a Espanya, 
el següent: 

"En EspmTn desde hace algunos años han ido viendo a la luz trabajos y libhs que 
investigan diversos puntos de Sociologia de la Educación: Autores de los más asi- 
duos en este tipo de publicaciones son Jesús López Mendel, J. Mana Paredes Cro- 
sso, Amando de Miguel y otros; es bastante lo que se escribe en plan de critica 
al sistema educacional" ' ' . 

Per tant, i en funció del que s'ha dit, no és extrany que al principi d'aquest apartat 
ens plantejassim si existia de fet la Sociologia de I'Educació a Espanya. Les opinions 
són molt variades i divergents. 1 en aquest sentit si bé no se pot afirmar que la Sociolo- 
gia de I'Educació no existeix a 1'Estat Espanyol, si que s h a  de dir que la seva situació 
4s dificil i débil; no deixa d'estar al principi del seu desenvolupament com a discipiina 
científica. De totes maneres no podem deixar de tenir en compte I'aportació d'autors 
com 1. Fernández de Castro, desde una perspectiva de sociologia crítica, Carlos Lerena 
dins la línia de la sociologia francesa de Bourdieu/Passeron, Alberto Moncada desde una 
perspective ecoribmica com a eix estmcturador de la Sociologia de I'educació, Antoni 
J .  Colom desde la perspectiva de la Teoria General de Sistemes, L1.C.E. de la Politécni- 
ca de Barcelona amb Joan E. Sánchez dins I'orientació temitica--wciolbgica de I'obra i- 
taliana "Educación y mercado de trabajo", Rosa Sensat amb autors com Josep Maria 
Mas Joan, Jordi Vives, etc., i tot una serie d'autors com M. Subuats, R. QuitUet, J .  Gay, 
A. Pascual, J .  Mana Quintana, Felix Ortega i Jesua Maria Vázquez que desde diverses 
óptiques sociolbgiques i tematiques diferents lian contribuit i contribueixen al desenvo- 
lupament de la Sociologia de IBducació. 

Quines són les causes d 'aquesta manca de desenvolupament de la Sociologia de I'edu- 
cació? Si b6 resultaria un poc Uarg anaützar en profunditat les causes que han incidit 
en el poc desenvolupament de l'esmentada disciplina sociolbgica, si que crec neccesari 
fcr referencia a les més importants i decisives. 
Aií en primer lloc hauriem de recurrir a un factor de tipus estmctural: el retrasat 

sorgiment de la societat industrial capitalista en el nostre país. El fracis de la Revolució 
Industrial Burguesa a 1'Estat Espanyol, amb les excepcions matisades de Catalunya i el 
Pais Basc, és un problenie histbric del qual encara avui patirn les conseqüencies a tots 
els nivelis. S '  ha de tenir en compte que "la sociologia es la autoconciencia cientiftca 
de la crisis generada por el alumbramiento de la sociedad capitalista y por los problemas 
que acarreó a trav6s de sus traumatismos de nacimiento " ' '. 

Efectivament f ' is  a la decada del 60 no se propicia al nostra pais el sorgiment de la 
sociologia com a discipiina científica. No és per tant extrany el seu retras i el de les dife- 
rents sociologies especials -com la de I'educació- en relació a d'altres paisos europeus. 

(Il)Quintana, J.Maria Ob. cit, pg. 44. 
(l2)Diaz Sánehez, L. "K. Morx 1818-1883. socidlogo del modo de producción copifolisfo': Ed. Akd. 
Madrid 1976. pg. 8. 




