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Espanya està entre els deu països del món amb 

millors índexs de Llibertat d'Ensenyament 
 

• S'ha presentat a la Universitat Abat Oliba CEU l''Índex de Llibertat 
d'Ensenyament. Correlació amb una selecció d'indicadors', elaborat per 
OIDEL, ONG amb estatut consultiu davant ONU, UNESCO i Consell d'Europa 
• Un dels indicadors de la Llibertat d'Ensenyament és el finançament públic 
d'escoles privades: "l'anormal és no finançar a les escoles privades", ha 
subratllat el policy officer de OIDEL, Ignasi Grau, que ha estat l'encarregat de 
presentar l'informe 
• Segons ha exposat Ignasi Grau, no es pot afirmar que la Llibertat 
d'Ensenyament vagi en detriment de la cohesió social, la qualitat de 
l'ensenyament, ni de les finances de l'Estat 

 
Barcelona, 26 de setembre de 2018.- Espanya se situa en el desè lloc mundial pel que fa 
al respecte i promoció de la Llibertat d'Ensenyament. És la posició que ocupa en l'Índex de 
'Llibertat d'Ensenyament. Correlació amb una sèrie d'indicadors', que elabora OIDEL, ONG 
amb seu en Ginebra i estatut consultiu davant les Nacions Unides, UNESCO i el Consell 
d'Europa. 
 
El policy officer de OIDEL, Ignasi Grau i Callizo, s'ha encarregat de presentar les xifres de 
l'informe de 2018 –l'anterior era de 2016-, en un acte celebrat a la Universitat Abat Oliba 
CEU. Respecte a la bona puntuació que el sistema educatiu espanyol obté dins dels 
indicadors de l'informe de OIDEL, el ponent ha observat que "encara que tot és millorable, 
a Espanya hi ha una situació de reconeixement bastant positiu de la Llibertat 
d'Ensenyament". 
 
Grau ha descrit quins són els indicadors que OIDEL empra per mesurar el grau de 
desenvolupament de la Llibertat d'Ensenyament. Són els següents: possibilitat legal de 
crear i gestionar escoles no governamentals, taxa neta d'escolarització, taxa 
d'escolarització en escoles no governamentals i finançament públic d'escoles no 
governamentals. 
 
Respecte l'últim punt, cal assenyalar que, segons es dedueix de les xifres de l'informe, "el 
que és anormal és no finançar escoles privades". Dels 136 països analitzats, el 74% 
finança d'alguna manera a l'escola privada. I si centrem la mirada a la regió educativa 
UNESCO en la qual s'enquadra Espanya (Europa i Amèrica del Nord), aquesta proporció 
ascendeix al 81%. 
 
Els països que millor puntuen en l'índex són Irlanda, Països Baixos i Bèlgica. En Països 
Baixos, per exemple, l'obligatorietat de finançar l'escola privada inclou les despeses  
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d'inversió i és una "qüestió no discutida". Aprecia Grau que als països del nord d'Europa, el 
tema de la Llibertat d'Ensenyament no genera cap tipus de polèmica, al contrari que en els 
del sud, on la qüestió "està molt polititzada, segurament per la identificació que es fa entre 
Llibertat d'Ensenyament i escola catòlica". 
 
Durant la seva exposició, Grau ha tingut ocasió de donar opinió sobre l'"home-schooling". 
Per a aquest especialista, aquesta fórmula funciona bé com a símptoma sobre el 
desenvolupament de la Llibertat d'Ensenyament, ja que és revelador del grau de 
confiança que té l'Estat en els seus ciutadans. 
 
En termes globals, l'Índex aprecia un avanç de la Llibertat d'Ensenyament al món. El terme 
de comparació ho estableix en 2002, any en el qual es va publicar el primer Índex. La regió 
que ha tingut el creixement més gran ha estat Àfrica, mentre que en la qual hi ha hagut 
menor creixement ha estat en els Estats Àrabs. La regió Europa – Nord Amèrica era la 
regió amb més llibertat d'ensenyament en 2002, i així segueix sent. Els països que més 
han ampliat les seves llibertats educatives des de 2002 són Eslovàquia, Israel, Angola i 
Perú. 
 
La novetat de l'Índex de 2018 és que establia correlacions entre els nivells de 
desenvolupament de la Llibertat d'Ensenyament i altres factors com la democràcia i la 
governança, la cohesió social, la qualitat de l'ensenyament i les finances de l'Estat. 
Respecte a aquests tres últims, les xifres demostren que no es pot argumentar que la 
Llibertat d'Ensenyament vagi en el seu perjudici. Pel que fa al desenvolupament democràtic 
i la bona governança, l'Índex evidencia que "en països on la democràcia i la llibertat són 
fortes, la Llibertat d'Ensenyament és fort". La idea fonamental que ha presidit l'exposició 
de Grau ha estat que "la Llibertat d'Ensenyament no és una qüestió de despesa pública, 
sinó de voluntat política". 
 
Aquests són algunes de les conclusions més notables de les conclusions que es deriven de 
l'estudi: 
 
Evolució de la Llibertat d'Ensenyament 
 
En 2002 OIDEL ja va realitzar un Índex de Llibertat d'Ensenyament. En aquest informe es 
compara l'Índex de 2002 amb el de 2016. El que podem observar és que globalment la 
llibertat d'ensenyament ha millorat lleugerament. La regió que ha tingut el creixement més 
gran ha estat Àfrica, mentre que en la qual hi ha hagut menor creixement ha estat en els 
Estats Àrabs. La regió Europa – Nord Amèrica era la regió amb més llibertat 
d'ensenyament en 2002, i així segueix en 2016, 22 dels 32 països analitzats d'aquesta 
regió han millorat les seves legislacions amb l'objectiu d'assegurar una major pluralitat 
educativa. Els països que més han ampliat les seves llibertats educatives des de 2002 són 
Eslovàquia, Israel, Angola i Perú. 
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Finançament i llibertat d'ensenyament 
 
Una part de la recerca se centra en el finançament a les escoles no-governamentals. El 
finançament de les escoles no-governamentals és essencial per garantir que aquesta 
llibertat sigui accessible a tots els ciutadans i no solament a aquells que tenen els recursos. 
Entre els països analitzats el 74% dels països proporcionen algun tipus d'ajuda a aquestes 
escoles. Les regions on el finançament d'escoles no-governamentals és més baixa és 
Àfrica i Estats Àrabs. 
 
El 81% dels països de la regió Europa i Nord-Amèrica disposen de sistemes de 
finançament a les escoles no governamentals i només en 19% no atorguen cap 
finançament a aquestes escoles. El 17% dels països financen els salaris dels professors, 
els costos de funcionament i els costos d'inversió, entre ells Holanda i Bèlgica. Espanya 
està entre el 33% dels països que financen els salaris dels professors i els costos de 
funcionament. 
 
Una de les crítiques recurrents al finançament de les escoles no-governamentals és que 
suposa un increment de la despesa pública educativa. Aquest estudi ha creuat les dades 
de l'Índex de llibertat d'ensenyament amb el percentatge de despesa pública en educació. 
En l'àmbit mundial, l'encreuament d'aquestes dades ens mostra que les polítiques de 
promoció de la llibertat d'ensenyament no suposen un increment de despesa pública. 
Igualment a escala regional, i en concret a la regió Europa – Nord Amèrica no sembla que 
hi hagi una relació entre el grau de llibertat d'ensenyament i el percentatge de la despesa 
pública en educació. Aquest fet ens permet afirmar que el desenvolupament de polítiques 
educatives que permetin la llibertat d'ensenyament no depèn tant de la despesa en 
educació, sinó de voluntat política. 
 

 

 



  

Para más información 
Juan Pablo Sanz García 

Gabinete de Prensa UAO CEU 
93 253 72 02 / 93 254 09 00 ext. 962 

666690255 
jsanzg@uao.es 

  
 

Pisa i Llibertat d'Ensenyament 
 
Una altra de les crítiques habituals a la llibertat d'ensenyament és l'efecte negatiu que té 
sobre la qualitat d'ensenyament. Amb l'objectiu de verificar si realment té un efecte, l'estudi 
compara l'Índex de Llibertat d'Ensenyament amb PISA. Aquest encreuament de dades 
mostra que llibertat d'ensenyament té un impacte lleu com a variable exploratòria de la 
qualitat d'ensenyament, que en qualsevol cas és positiva. En qualsevol cas, no es pot 
afirmar que la llibertat d'ensenyament tingui un efecte negatiu en la qualitat d'ensenyament. 

 
 


