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¿De qué hablamos cuando 
hablamos de teletrabajo?
De la necesidad a la reflexión 
social y política
Patricia Amigot.
Profesora del departamento de Sociología 
y Trabajo Social de la UPNA.
Susana Andino.
PAS de la UPV/EHU y miembro
de la Secretaría Feminista de STEILAS.

E
n las siguientes líneas desarrollaremos una 
reflexión crítica sobre el trabajo a distancia, 
entendido éste como una modalidad laboral 
que permite desempeñar ciertas actividades 

desde el domicilio mediante el uso de las tecnolo-
gías de la información y comunicación.

Desde el confinamiento provocado por la 
pandemia del pasado mes de marzo, los estados han 
configurado una “nueva normalidad” sociopolítica 
que lleva aparejada una serie de cambios que afectan 
radicalmente a nuestra cotidianidad, siendo uno de 
los más destacados el impulso del trabajo a distancia 
por parte de las administraciones públicas y de las 
empresas. Así, en los momentos más agudos del 
confinamiento el “trabajo en remoto” emergió como 
una medida coyuntural y de carácter transitorio con 
dos objetivos concretos: continuar con la actividad 
productiva y evitar la propagación de casos al impedir 
el contacto interpersonal. Sin duda, esta apuesta por 
el „teletrabajo“ ha sido el mayor experimento de 
empleo telemático que, de manera simultánea, se ha 
producido a escala mundial.

A lo largo de este texto 
pretendemos plantear el 
debate sobre esta modalidad 
laboral, en muchas ocasiones 
no problematizada. Para este 
fin, nos centraremos en cuatro 
ejes: género, clase social, 
perspectiva ecológica y, por 
último, el impacto en la salud 
del trabajador o la trabajadora. 
Trataremos de poner el foco 
tanto en los beneficios como 
en los perjuicios y realizaremos 
un lectura feminista de las 
consecuencias de trabajar en la 
esfera privada y su repercusión 
en la actividad sindical.
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Somos conscientes de que puede resultar precipitado 
realizar valoraciones sobre las condiciones y formas del 
trabajo a distancia; con todo, a lo largo de este texto 
pretendemos plantear el debate sobre esta modalidad 
laboral, en muchas ocasiones no problematizada. Para 
este fin, nos centraremos en cuatro ejes: género, clase 
social, perspectiva ecológica y, por último, el impacto 
en la salud del trabajador o la trabajadora. Trataremos 
de poner el foco tanto en los beneficios como en los 
perjuicios y realizaremos un lectura feminista de las 
consecuencias de trabajar en la esfera privada y su 
repercusión en la actividad sindical.

Antes de profundizar en estos aspectos, es necesario 
situar la modalidad del teletrabajo en el contexto 
más amplio de nuestro sistema económico y social, 
caracterizado por la racionalidad neoliberal que ha 
extendido la lógica económica y de empresa a todo 
el conjunto del tejido social, incluso a las propias 
subjetividades. En esta fase, el sistema capitalista 
lleva décadas erosionando las conquistas de la clase 
trabajadora, debilitando lo público mediante la 
externalización y la privatización, desregulando el 
mercado laboral e intensificando la precariedad. 
Además, pese a retóricas en torno a igualdad, no 
se ha abordado –y no se hará en un sistema cuya 
guía es la extracción e incremento de beneficio– la 
explotación del trabajo feminizado –remunerado y no 
remunerado– sobre el que se asienta, sin reconocerlo, 
la reproducción social.

En los últimos años, y con el objetivo de “reducción 
de costes”, hemos asistido al despliegue de prácticas 
de gestión y de ideología “de calidad total” que han 
tratado los servicios públicos como si fueran empresas. 
Así, se ha contribuido a intensificar el rendimiento, 
a burocratizarlo para controlarlo –dejando fuera 
aspectos no cuantificables pero imprescindibles en 
ámbitos como la salud o la educación– a individualizar 
las condiciones laborales, a subordinar los derechos al 
mérito y la productividad. En definitiva, es un contexto 
que ha acentuado la ideología del productivismo y la 
erosión de los lazos sociales y comunitarios.

Y en esa trama ha emergido de forma abrupta el 
teletrabajo, interpretado habitualmente en positivo 
(protección contra la pandemia, ahorro de tiempo 
en desplazamientos, facilitador de la conciliación, 

Es necesario situar la modalidad 
del teletrabajo en el contexto 
más amplio de nuestro sistema 
económico y social, caracterizado 
por la racionalidad neoliberal que 
ha extendido la lógica económica 
y de empresa a todo el conjunto 
del tejido social, incluso a las 
propias subjetividades.
En esta fase, el sistema capitalista 
lleva décadas erosionando las 
conquistas de la clase trabajadora, 
debilitando lo público 
mediante la externalización y la 
privatización, desregulando
el mercado laboral e 
intensificando la precariedad. 

aumento de la productividad, etc.). Que el teletrabajo 
es una modalidad que va a permanecer ya con nosotras, 
es evidente. La cuestión será analizar sus efectos y 
limitar y regular cuándo puede ser conveniente y para 
quién.

¿Influye el género en el desarrollo 
del trabajo a distancia?

En palabras de Remedios Zafra, para desarrollar 
la actividad profesional a distancia se necesita „un 
cuarto propio conectado“, por tanto, la posibilidad 
del trabajo en remoto está vinculado con la existencia 
en el domicilio de un lugar apropiado que permita 
la concentración y que esté dotado con los medios 
tecnológicos y materiales necesarios.

Sin embargo, nos tememos que para una mayoría de 
mujeres que conviven con su familia no se dé esta 
circunstancia. Además, esto no es una simple necesidad 
de espacio: se relaciona también con la disposición 
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de tiempo de calidad, es decir, no fragmentado 
ni ocupado por cargas mentales adicionales en 
relación con las tareas domésticas y de cuidados. 
Dada la lógica de género que regula la distribución 
desigual y la responsabilización de las mujeres en 
tareas reproductivas, quizá sea ingenuo interpretar el 
teletrabajo, de manera general, como facilitador de la 
conciliación. Algo que, en los últimos meses, agentes 
sociales de diferente índole (sindicalistas, empresarios, 
colectivos de empleados y empleadas públicas) han 
subrayado con especial ahínco.

Nosotras, por el contrario, somos profundamente 
escépticas con esa premisa y compartimos la visión de 
María Angeles Durán cuando afirma que el teletrabajo 
conlleva muchos riesgos para las mujeres; esta 
socióloga advierte de que trabajar desde casa para las 
mujeres puede ser en la práctica “sumar dos trabajos, 
puede suponer un estrés extraordinario”.

En suma, urge pensar cómo influyen las relaciones 
de poder de género y las pautas culturales que 
determinan los roles en la esfera privada y pública en 
la materialización del trabajo desde el domicilio. Hay 
que considerar que esta situación sobrevenida nos ha 
obligado a transformar nuestras casas en espacios 
para trabajar combinando cuidados y trabajo 
doméstico con las exigencias laborales, convirtiendo 
nuestros espacios privados e íntimos en lugares 
confusos donde hay que atender las reclamaciones 
de las hijas e hijos al tiempo que contestas un correo 
electrónico o cuidas de tu madre enferma mientras 
cocinas unas lentejas y preparas el contenido de la 
siguiente teleconferencia.

Sobre los meses más estrictos del confinamiento y sus 
duras consecuencias contamos con varios estudios 
que demuestran que, en la mayoría de los casos, las 
mujeres son las que se han sobrecargado al intentar 
compatibilizar las exigencias del empleo con los 
cuidados y el trabajo doméstico, sus horarios se han 
extendido y se han agudizado las situaciones de estrés. 
De nuevo, se evidencia que las dos esferas asimétricas 
y dicotómicas (privado-público) que sustentan, junto 
con la división sexual del trabajo, el orden social 
patriarcal -naturalizando esa división y segregando el 
espacio en función del género-, gozan de buena salud. 
En este sentido, es imprescindible no invisibilizar y, 

Urge pensar cómo influyen las 
relaciones de poder de género 
y las pautas culturales que 
determinan los roles
en la esfera privada y pública en 
la materialización del trabajo 
desde el domicilio. 
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por tanto, analizar el impacto que el teletrabajo tiene 
o podría tener para el colectivo de mujeres.

Por tanto, parece necesario cuestionar este argumento 
a favor del teletrabajo “porque permite conciliar”. 
Si esta modalidad de trabajo reduce los costes de las 
administraciones públicas y la productividad no se 
ve afectada, ¿se acabará consolidando como la forma 
más barata de resolver los cuidados y la atención a 
la dependencia? En definitiva, desempeñar nuestra 
actividad laboral desde el hogar puede entrañar un 
riesgo real de retroceder en logros sociales de igualdad 
entre hombres y mujeres y pone a los cuidados en el 
centro de nuestros desafíos sociopolíticos.

¿Influye la clase social 
en la posibilidad y el desarrollo 
del teletrabajo?

Rotundamente sí, ya hemos observado -gracias 
al estudio realizado por la consultoría Mckinsey- 
que el potencial del trabajo a distancia se ajusta a 
determinadas tareas o actividades vinculadas con 
empleos de alta cualificación, quedando excluídos 
así la mayoría de los empleos, especialmente los 
considerados esenciales. A este factor, hay que sumar 
la consideración de que los domicilios de la mayoría de 
la población del entorno urbano carecen de espacios 
adecuados para desempeñar las tareas que requieren 
aislamiento o concentración.

Otra desventaja de trabajar desde casa es que se 
trasladan los costes del puesto de trabajo (luz, agua, 
calefacción, wifi) al hogar de la persona trabajadora. 
Siendo el componente de clase social un factor 
determinante en esta situación, ¿quién dispone de un 
espacio propio para poder trabajar con los recursos 
necesarios? ¿Quién puede asumir estos gastos extra 
que implica a menudo la compra de una silla adecuada 
o un nuevo ordenador?

En consecuencia, la apuesta por el teletrabajo es 
una medida al alcance de determinados trabajadores 
y trabajadoras y no es una opción universalizable. 
Probablemente, exacerbe diferencias de clase haciendo 
que repercutan en las propias condiciones de trabajo. 
Por un lado, mientras unas personas pueden seguir 

trabajando sin exponerse al contagio, una amplía 
mayoría de la clase trabajadora debe continuar 
asistiendo a su puesto de trabajo (salvo que se haya 
destruido su empleo) independientemente del avance 
de la pandemia. Por otro, cuando ha sido posible 
el teletrabajo, las condiciones para su ejercicio han 
incrementado su cariz desigual.

El trabajo a distancia ¿reduce 
la huella ecológica?

La ventaja más sobresaliente del trabajo a distancia es 
que reduce la huella ecológica al evitar desplazamientos 
y supone un ahorro de tiempo para el trabajador o 
trabajadora. Según la segunda edición del Libro 
Blanco “Más allá del Teletrabajo: Una nueva forma 
flexible de trabajar”, publicado por la Fundación 
Másfamilia, el teletrabajo contribuye a reducir la 
huella de carbono,así como de otros contaminantes 
atmosféricos con efecto invernadero.

Es evidente que el confinamiento y su restricción 
radical de movilidad ha mostrado que es posible 
realizar algunas tareas o encuentros laborales de 
manera virtual, ahorrando recursos. Es más, ojalá 
haya servido, por ejemplo, para evidenciar el carácter 
superficial, pero de gran impacto, de muchos de los 
desplazamientos a largas distancias.

No obstante, la imposición del teletrabajo ha jugado 
también, quizá, el papel de garante de la productividad, 
del mandato de “no parar” y, en ese sentido, ha engrasado, 
valga la metáfora, la ideología del productivismo y del 
desarrollo permanente, que es la responsable de la crisis 
ecológica y el colapso de los recursos naturales.

El inicio del confinamiento supuso un momento 
inaudito que abrió tímidamente un espacio de reflexión 
en torno al funcionamiento de nuestro sistema y los 

Es imprescindible no invisibilizar 
y, por tanto, analizar el impacto 
que el teletrabajo tiene o podría 
tener para el colectivo de mujeres.
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ritmos económicos. Algunas voces proclamaron la 
urgencia de modificar un sistema enloquecido que 
funciona como si la naturaleza (toda, también la 
humana) no tuviera límites y solo la producción de 
beneficio otorgara a las prácticas humanas valor y 
sentido. Pero aquel momento quedó sepultado, como 
señala Fanny Lederlin, por la imperiosa exigencia de 
seguir sin pausa, tele-trabajando, naturalizando la 
preeminencia de la economía.

El trabajo a distancia
y la salud del personal

El beneficio más evidente del teletrabajo desde el 
punto de vista de la salud laboral es la reducción 
de la probabilidad de sufrir un accidente in itinere, 
lógica consecuencia de la reducción o eliminación de 
los desplazamientos diarios entre el domicilio de la 
persona teletrabajadora y el centro de trabajo.

Sin embargo, trabajar desde el domicilio conlleva otros 
riesgos quizá más difíciles de objetivar: aumenta la in-
dividualización de las relaciones laborales, consecuencia 
directa de trabajar sola y separada de tus compañeros 
y compañeras, lo que implica acrecentar algunas ten-
siones. El “teletrabajo“ puede incrementar los riesgos 
psicosociales ligados con la soledad, el estrés, los malen-
tendidos que entraña una comunicación no presencial, 
y el no reconocimiento del trabajo realizado.

A su vez, puede aumentar el riesgo de accidentes en el 
entorno doméstico, ya que las condiciones del domicilio 
no están adaptadas al requerimiento del puesto de 

trabajo: pensemos en las posturas ergonómicas debido a 
no contar con silla y mesa adecuadas para el desempeño 
de la actividad. Además, se dificulta enormemente la 
demostración del accidente laboral y de enfermedades 
derivadas del empleo.

Otro factor generador de malestar es la propia 
intensificación y extensión del trabajo. Sabemos 
que las nuevas tecnologías de la comunicación e 
información permiten la disponibilidad constante del 
trabajador o trabajadora y su consecuente riesgo de 
sobreexplotación, así como la dificultad para garantizar 
el “derecho a la desconexión”. Es fundamental que 
el derecho laboral articule fórmulas que regulen la 
exigencia y garantice una desconexión a fin de evitar 
que el trabajo se desarrolle más allá de los horarios 
acordados dentro de los procesos de negociación 
colectiva que aborden el trabajo en remoto o a 
distancia.

Individualización
y derechos colectivos

Para finalizar, queremos subrayar que el trabajar desde 
el domicilio dificulta la acción sindical y por tanto, 
la organización de la plantilla para la defensa de sus 
derechos. Las dependencias de una universidad pública 
o una administración –con sus instalaciones, oficinas, 
secretarías– configuran un “ecosistema”, un “lugar de 
trabajo” que mantiene la dimensión colectiva de los 
espacios de resistencia, cooperación y lucha. En la 
práctica, se ve mermada la capacidad de representación 
legal de las trabajadoras así como la realización de las 
secciones sindicales presenciales. A nuestro juicio, se 
crea un nuevo espacio de indefensión provocado por 
el aislamiento de las personas trabajadoras y, a largo 
plazo, puede provocar la destrucción del empleo 
más sensible a la privatización en las instituciones 
públicas. Nos referimos al empleo que se genera para 
el mantenimiento de las instalaciones y centros de 
trabajo, tales como limpieza, mantenimiento, servicio 
de reprografía, hostelería, entre otros.

Ahora bien, queremos matizar que en ciertas áreas del 
empleo público -básicamente puestos de directivos, 
técnicos y administrativos-, dada la peligrosa evolución 
de la pandemia y atendiendo exclusivamente a criterios 
de salud pública, puede apostarse de manera puntual y 

Desempeñar nuestra actividad 
laboral desde el hogar puede 
entrañar un riesgo real de 
retroceder en logros sociales 
de igualdad entre hombres y 
mujeres y pone a los cuidados 
en el centro de nuestros desafíos 
sociopolíticos.



coyuntural por modelos híbridos de teletrabajo. Esto es, 
dos o tres días máximo se trabaja desde casa y los días 
restantes de manera presencial. Además, el acogerse a 
esta modalidad laboral deberá ser voluntario, de carácter 
reversible y con horarios flexibles.

Por último, existen al menos dos actividades en las 
que los medios telemáticos no garantizan los derechos 
de la ciudadanía. Nos referimos a la telemedicina y la 
educación a distancia. Sin la relación entre el personal 
sanitario y el paciente y sin entre el profesorado y el 
alumnado, no se garantiza una intervención de calidad 
ni en el ámbito de la salud ni en el de la educación.

Conclusiones

A pesar de sus potencialidades y efectos positivos, 
hemos señalados aspectos del teletrabajo que merecen 
una reflexión más profunda. Es necesario hacer una 
lectura con perspectiva de género y de clase de sus 
efectos, e indagar si tras su evidente beneficio ecológico 
no subyace el refuerzo de la lógica del desarrollo 
productivista.

La conectividad y la tecnología han hecho que 
los límites entre espacios laborales y domésticos 
se difuminen y que la experiencia del tiempo 
se vuelva confusa cuando la exigencia laboral 
invade nuestros hogares. Además, esta modalidad 
contribuye a la invisibilización del trabajo –por 
ejemplo, naturalizando el sobreesfuerzo–; esto, junto 
al debilitamiento de los lazos y relaciones sociales, 
dificulta la acción colectiva y sindical y precariza 
las posiciones individuales. Solo en la interacción 

la apuesta por el teletrabajo 
es una medida al alcance de 
determinados trabajadores y 
trabajadoras y no es una opción 
universalizable. Probablemente, 
exacerbe diferencias de clase 
haciendo que repercutan en las 
propias condiciones de trabajo. 

podemos politizar nuestras condiciones laborales, 
interpretar lo que nos sucede y articular estrategias 
de lucha.

En esta “nueva realidad“ distópica parece que 
regresamos a contextos preindustriales donde los 
tiempos del empleo y de la vida privada se desarrollan 
en la casa con una difusa limitación entre el trabajo 
y el descanso o entretenimiento o placer, pero esta 
vez bajo la atenta mirada cibernética de nuestros 
ordenadores o teléfonos móviles y al servicio de la 
lógica capitalista.
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Filantrokapitalismo digitala 
hezkuntzan: Covid-19, UNESCO, 
Google, Facebook eta Microsoft1

Geo Saura.
Universidad de Granada (España).
E-mail helbidea: geosaura@ugr.es

Laburpena. Artikulu honen xedea Covid-19 pandemiaren ondorioz hezkuntza-
politikan agertutako filantrokapitalismo digitalaren forma berriak aztertzea da. 
Filantrokapitalismo digitala kontzeptu-hibrido bat da, kapitalismo digitalaren 
printzipioak eta gobernantza filantrokapitalistaren molde berriak uztartzen 
dituena. Artikulu hau 6 ataletan antolatuta dago, sarrera atalaz gain. Lehenengo 
atalean, kapitalismo digitala eta filantrokapitalismoa adierekin lotutako analisiak 
zabaldu nahi dira, hortik hezkuntzako filantrokapitalismo digitala zer den 
aurkezteko. Azken hau gobernantza globalaren modu berri gisa finkatzen da 
Covid-19aren egungo krisi kapitalistan. Bigarren atalean, hezkuntza-politika 
globalean txertatzen den filantrokapitalismo digitalaren muntaia global berriak 
aztertzeko erabilitako ikerketa-metodologia azaltzen da. Prozedura metodologikoa 
sareko etnografian oinarritzen da, hezkuntza-politikako sare politikoen azterketara 
bideratua. Hirugarren atalak, UNESCOren Hezkuntzarako Mundu Koalizioaren 
sare politikoa aztertzen du, muntaia globalen kasu-azterketa burutuz. UNESCOk 
abian jarritako hezkuntzaren mundu mailako koalizioa gobernantza globaleko 
aliantza bat da (ezaugarri anitzeko bazkideak, sektore pribatua, fundazio 
filantropikoak, sareak eta elkarteak), covid-19 pandemiak eskatutako hezkuntza 
disruptiboa eskaintzeko. Bosgarren atalak UNESCOren sare politiko globalean 
Google, Facebook eta Microsoft-en filantrokapitalismo digitalari buruz agertzen 
diren diskurtsoak eta narrazioak kontuan hartzen ditu. Azken atalean hezkuntzako 
filantrokapitalismo digitalean Big Datari buruzko diskurtso-logika aztertzen da.

Hitz gakoak: kapitalismo digitala, filantrokapitalismoa, hezkuntza-politika.

Gidoia: 1. Laburpena. 2. Kapitalismo digitala eta filantrokapitalismoa. 3. 
Metodologia. 4. Muntaia filantrokapitalista digitala covid-19 hezkuntzan. 5. 
Gobernantza filantrokapitalista digitala hezkuntzan: Google, Facebook eta 
Microsoft. 6. Big Data hezkuntzako filantrokapitalismo digitalean. 7. Ondorioak. 
8. Bibliografia.

Nola aipatu: Saura, G. (2020). Filantrocapitalismo digital en educación: Covid-19, 
UNESCO, Google, Facebook y Microsoft. Teknokultura. Revista de Cultura Digital 
y Movimientos Sociales, 17(2), 159-168 or.
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1. Sarrera

Covid-19 pandemiaren efektuak direla medio, 
kapitalismoaren enegarren krisia hedatzen hasi da. 
Marx-ek egindako analisiez geroztik (1867/2000) 
nabarmen erakutsi den moduan, sistema kapitalistak, 
etengabeko metaketarako duen gaitasuna mugatuko 
dela aurreikusten duen momentuan, gobernu 
moduek zein kapitalaren ekoizpen-moldeek beren 
baitako eraldaketak sufritzeko joera dute. Auto-
erregulazio moduko hau sistema kapitalistaren 
funtzionamenduak berezkoak dituen krisi prozesu 
ziklikoak gainditu ahal izateko gertatzen da (Harvey, 
2014). Covid-19 pandemiaren agerpenarengatik 
jazotako krisi kapitalista berri honetan, 2008ko 
aurreko krisi kapitalista neoliberalarengatik 
dagoeneko indarrez hedatu ziren gobernu-forma 
eta kapitalaren ekoizpen-formak (Lazzarato, 2015) 
egonkortzen hasi dira orain.

Alde batetik, esku-hartze azkar eta mugikortasun 
eta mutazio politikoetan oinarritzen diren (McCann 
eta Ward, 2012; Peck eta Theodore; 2015) gobernu 
formak egonkortzen dira, muntaia globalen bitartez 
(Ong, 2008). Politika azkarren muntaia global 
hauetan, filantropia kapitalista protagonismo berezia 
izaten ari da (Edwards, 2008), dohaintza berriak 
egiten dituzten bitartean kapitalismoa hedatzen 
dutelako. Filantropia forma berri hau gobernantza 
globalen sare handiagoen parte da. Sare hauek, 
halaber, agenda politikoak gidatzen dituzte kapital 
ugariren jabeak diren aktore pribilegiatuak direlako 
eta gaitasuna dutelako, aldi berean, denbora tarte 

mugatuagoetan eta espazio zabalagoetan jarduteko 
(Peck eta Theodore, 2015).

Beste alde batetik, kapitalismo digitalaren logikak jarrai-
tzen dituzten ekoizpen formak eta kapitalaren metaketa 
moldeak egonkortuz joan dira covid-19aren ondorioz 
sortutako krisi kapitalistaren eraldaketa prozesuetan 
(Fuchs eta Mosco, 2015; Schiller, 2000). Ezagutzaren 
eta digitalizazioaren ekonomia ardatz hartuta, korpora-
zio digital handien teknologia-soluzionismoak bultza-
tu eta dominatutako merkatu-harremanek zizelkatzen 
dituzte metaketa kapitalistaren ziklo berriak (Fuchs, 
2019; Morozov, 2013). Korporazio digital hauek Big 
Data, Adimen Artifiziala eta Analisi Prediktiboen prin-
tzipioen arabera funtzionatzen duten plataforma eta 
app-en bitartez hedatzen ari dira, eta botere eta kontrol 
mekanismo berriak bilakatu dira.

Gobernu-molde filantrokapitalista eta kapitalismo di-
gitalaren etengabeko metaketara bideratutako ekoiz-
pen-moduen arteko nahasketa egonkortu sortzen da 
filantrokapitalismo digitala, covid-19aren mundu 
mailako krisiari aurre egiteko irtenbide gisa. Filantro-
kapitalismo digitala gobernu-modu filantrokapitalista 
eta etengabeko metaketa helburu duten kapitalismo 
digitalaren ekoizpen moduen arteko hibridazioa da. 
Krisi kapitalista berri honetan filantrokapitalismo 
digitala nola egonkortzen hasten den ulertzeko, tes-
tuinguratutako espazio sozial espezifikoak aztertzea 
beharrezkoa da. Mundu mailako hezkuntza politika-
ren hezkuntza-espazioak adibide onak dira covid-19 
pandemiaren krisi globalean gobernu-forma berriak 
eta kapitalaren ekoizpen-forma berriak nola zilegitzen 



10

diren aztertu eta ulertzeko. Hain zuzen ere, baiezta-
pen hau egin daiteke osasun-pandemia garaian hartu-
tako etxealdi neurriek derrigorrez eta era orokortuan 
hezkuntza-erakunde guztien erabateko itxierara eta 
aurrez-aurreko ikaskuntza-irakaskuntza prozesu guz-
tien etenaldira eraman dutelako. Itxiera eta etenaldi 
honek hezkuntza modu disruptibo batean digitaliza-
tzera behartu du eta, ondorioz, kapitalismo digitaleko 
korporazio handiek hezkuntza-erreforma euren gain 
hartu izana ahalbidetu du, digitalizatutako hezkun-
tza garatzeko politikak eta plataformak sortu baitira 
korporazio hauek egindako milioi askoko dohaintzei 
eskerrak.

2020ko martxoaren 26an UNESCOk (2020) 
bultzatutako Hezkuntzarako Mundu Koalizioa osatu 
zen, covid-19 pandemiaren eraginez hezkuntza-
erakundeen mundu mailako itxialdiaren larrialdiari 
aurre egiteko. UNESCOren helburua bere burua 
mundu mailako hezkuntza politikaren buruan 
kokatzea zen, euren ikastetxeetara joan gabe gelditu 
ziren 1.200 milioi ikasleei hezkuntzarako aukerak 
eskaini ahal izateko. Mundu Koalizioa gobernuak, 
nazioz gaindiko erakundeak, korporazio pribatuak, 
aktore politiko pribatuak, fundazio filantropikoak 
eta plataforma digitalak eta software-ekoizleak 
elkarrekintzan jarriz dihardu, horrela, digitalizatutako 
irakaskuntza eta ikaskuntza ahalbidetuko dituen 
mundu mailako hezkuntza-erreforma bat eginez. 
Hezkuntzan mundu osoan hartutako neurri hauek 
hezkuntza-sistemetan eraldaketak bultzatu dituzte, 
orain arte ezagutu gabeko azkartasunean. 

Alde batetik, hezkuntza eta irakaskuntza forma 
berrien agerpena azkartu da, derrigorrez eta forma 
disruptiboan “datifikatutako hezkuntza digitalizazioa” 
bezala ezagutzen dugun horretara bideratuz (Selwyn, 
2015). Hezkuntzaren digitalizazio prozesu hauek 
kapitalismo digitala zilegitu dute Google, Facebook 
eta Microsoft bezalako enpresen tresna eta plataforma 
digitalen bitartez. Aipatutako enpresa hauek, 
UNESCO aliantzaren aktore-protagonistak izanik, 
hezkuntzaren gobernantzan txertatu eta normalizatu 
dira covid-19 pandemiak sortutako digitalizatutako 
hezkuntzaren testuinguruan hezkuntza-politikak 
gidatzeko. Bestalde, eraldaketa hauek inoiz ez 
bezala azkartu dute aktore politiko pribatu hauek 
gobernu eta nazioarteko erakundeekin batera 

Gobernu-molde 
filantrokapitalista eta 
kapitalismo digitalaren 
etengabeko metaketara 
bideratutako ekoizpen-moduen 
arteko nahasketa egonkortu 
sortzen da filantrokapitalismo 
digitala, covid-19aren mundu 
mailako krisiari aurre egiteko 
irtenbide gisa.
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2. Kapitalismo digitala
eta filantrokapitalismoa 

Covid-19 pandemiak areagotutako krisi kapitalista 
honetan, teknologia digital eta kapital metaketara-
ko prozesu berriekin zerikusia duten kapital ekoiz-
pen formak egonkortzen ari dira. Ekoizpen forma 
berri hauek mundu mailako panorama eraldatzen 
ari dira ekonomia digitalaren bitartez. Azkenengo bi 
hamarkadaz geroztik, azterketarako ikusmolde edota 
ikuspegi ezberdinen arabera, iraultza digitalean ger-
tatutako aldaketa hauek interes akademikoa berega-
natu dute gaur egun bizi ditugun garaiak kapitalismo 
digitala nozioarekin lotutako kontzeptualizazioak 
erabiliz ulertzeko. Eztabaida hauek azterketarako ko-
rronte ugarietatik jorratu dituzten hainbat lan argi-
taratu dira azken aldian (Jiménez, 2020a). Kapitalis-
mo digitalaren adiera modu zabalean erabilia izan da 
erakusteko, ikuspegi marxista batetik aztertuta, ka-
pitalismo neoliberala sareen eta merkatu globalaren 
bitartez hedatua dela (Schiller, 2000). Schiller bera 
(2000) kapitalismo digitalaren adiera erabiltzen hasi 
zen erakusteko merkatu globalaren hedapen logiken 
rolak sarean gertatutako prozesuen bitartez molda-
tzen ari zirela. Christian Fuchs (2014; 2019) azter-
keta hauetan egile oparoenetako bat denak, halaber, 
ezagutzaren kapitalismoa, kapitalismo informaziona-
la eta sareen kapitalismoa adierak erabiltzeko joera 
dauka fenomeno hau azaltzeko. Adiera hauekin eza-
gutzan eta teknologia digitaletan oinarritutako alda-
keta logikak elkarri lotutako aspektuak direla azpi-
marratzen du egile honek. Are gehiago, gaineratzen 
du lotura honek kapitalaren ekoizpen eta metaketari 
forma ematen diola sistema kapitalistaren aro garai-
kide honetan.

mundu-mailako hezkuntza politika zuzentzeko 
sarrera-prozesua, horrekin batera gobernantza 
prozesu berriak garatuz (Jessop, 2017). Korporazio 
handiek logika filantrokapitalistekin jokatzen dute, 
hezkuntza sistemak berregituratzera bideratutako 
milioi ugarietako dohaintzak eginez hezkuntza 
sistemetan txertatzeko tresna, plataforma digitalak, 
softwarea eta teknologia digital ugariak eskainiz. 
Filantrokapitalismoaren eta plataforma digitalaren 
arteko hibridazio prozesu hauek Williamsonn-ek 
(2017) hezkuntzako gobernantza digitaltzat dituen 
estrategia eta bide-orrien parte dira.

Artikulu honen helburua gobernantza forma filan-
trokapitalista eta kapitalismo digitalaren hezkuntza 
politikaren plataforma eta tresnen hedakuntza-mol-
de berriak arakatzea da, “filantrokapitalismo digi-
tala hezkuntzan” adiera aurkezteko. UNESCOren 
mundu mailako politika sareen alor batzuk aztertzen 
dira artikuluan, baita digitalizatutako hezkuntzaren 
mundu-koalizioan bat eginda dauden teknologia 
korporazio handien logika diskurtsiboak eta hez-
kuntza politikak ere. Lehenengo atalean kapitalismo 
digitala eta filantrokapitalismoa adieren dimentsio 
batzuk kokatu eta laburtzen dira, hezkuntzako fi-
lantrokapitalismo digitala adiera eraiki ahal izateko 
oinarri bezala. Bigarren atalean, hezkuntza politika 
globalari egokitutako sareko etnografiaren ikuspe-
giak (Ball, Junemann eta Santori, 2017; Howard, 
2002) gidatutako eta ikerlan honetan burututako 
prozesu metodologikoa, ikerketaren faseak eta ana-
lisia egiteko erabilitako tresnak azaltzen dira. Hiru-
garren atalak, UNESCOren Hezkuntzarako Mundu 
Koalizioaren muntaia globala osatzen duten aktore 
politiko eta plataforma digitalen ezarpenak azaltzen 
ditu, mundu mailako politikaren parte diren nodo 
esanguratsuenen bitartez. Laugarren atalak UNES-
COren hezkuntzarako mundu-mailako aliantzan 
gobernantza digitalerako plataforma eta narratibe-
tan hiru korporazio handiren –Google, Facebook eta 
Microsoft– hezkuntza-esparruko filantrokapitalismo 
digitalaren zenbait alor deskribatzen ditu. Azkenen-
go atalak ekintza filantrokapitalista hauek Big Da-
taren logika kontrol-prozesu berriak direla azaltzen 
du, eta hezkuntzako filantrokapitalismo digitalaren 
gobernantzak bultzatutako hezkuntza politika globa-
laren erreforma logika horien bitartez burutzen ari 
dela ondorioztatzen du. 

Hezkuntzaren digitalizazio 
prozesu hauek kapitalismo 
digitala zilegitu dute Google, 
Facebook eta Microsoft
bezalako enpresen tresna eta 
plataforma digitalen bitartez.
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Fuchs-ek (2014) lan digitala eta ekonomia 
digitala adierak ere modu zabalean erabiltzen ditu, 
ekonomiaren digitalizazioa ardatz duela, kapitalismo 
digitalak aurretiko metaketa kapitalistaren berezko 
logikak jarraitzen dituela erakusteko. Horretarako, 
kapitalismo digitala plataforma eta sare digitalek 
gidatutako alienazio eta esplotazio kapitalismo 
molde berrietan oinarritu da. Lehengo ikuspegiekin 
alderatuz ezberdinak diren arren, OCDE eta Europear 
Komisioa bezalako nazioz gaindiko erakundeek ere 
ekonomia digital edo ekonomia digital lehiakorra 
bezalako adieren aldeko apustua egin dute 
kapitalismo digitalaren funtzionamenduaren logika 
hauek defendatzeko. Kapitalismo digitalaren nazioz 
gaindiko erakunde hauen narratibak ezagutzaren 
kapitalismoaren ikuspegia erabiliz aztertuak izan 
dira azkenaldian (Peters, 2020). Alta, kapitalismo 
digitala ikuspegi ezberdinen arabera ikertua izan da, 
lan inmaterialarekin lotutako jarduera kognitibo 
eta afektiboen digitalizazioari eskerrak sortutako 
kapitalaren irabazi eredu berriak ulertu ahal izateko 
(Lazzarato eta Negri, 2001).

Kapitalismo digitala eta ekonomia digitalaren 
inguruan aurretik azaldu diren ikuspegi kritikoekin 
lotuta (Fuchs, 2014; Schiller, 2000), “zelatatzearen 
kapitalismoa” adiera luze eta zabal erabiltzen hasi dira 
hainbat egile (Zuboff, 2019), korporazio teknologiko 
handiek algoritmo eta datuen prozesamenduaren 
bitartez burutzen dituzten kontrol prozesuak aztertu 
eta jorratzeko asmoz. Digitalizatutako kontrol forma 
hauetan sakondu ahal izateko, aipatutako korporazio 
digital handi hauek Big Data eta Adimen Artifizialaren 
funtzionamendu printzipioetan oinarritzen dira 

(Kitchin, 2014; Mayer-Schönberger eta Cukier, 
2013). Azterketa kritikoen bidez gutxitan jorratzen 
diren arren, ekonomia kolaboratiboa (Sundarajan, 
2016) eta plataformen kapitalismoa (Srnicek, 2017) 
adierak ere testuinguru honetan erabiltzen hasiak dira. 
Hain justu, digitalizatutako merkatuek eskainitako 
aukerekin zelatatze kapitalismo digitalean liderrak 
diren korporazio teknologikoen kontrol prozesuak 
ezagutzeko erabiltzen dira bi adiera hauek. Honegatik 
guztiagatik, kapitalismo digitalaren adiera zertxobait 
nahasgarria bilakatzen ari da eta batzuetan elkarren 
artean kontraesankorrak diren ikuspegi ugaritatik 
aztertua izaten ari da. Areago, digitalizazioa eta 
plataforma eta zelatatze forma berriak baliatuz ekoizpen 
kapitalistan gertatutako aldaketekin ere badu zerikusia 
nahasmen horrek. Hala eta guztiz ere, artikulu honetan 
kapitalismo digitala aipatzean korporazio digital 
handiek algoritmo eta datu masiboen harrapaketak 
baliatuz garatutako kapitalaren ekoizpen eta metaketa 
forma berriei buruz ari gara. 

Covid-19ak areagotutako krisi kapitalista honen tes-
tuinguruan, kapitalismo digitalaren ekoizpen-for-
mekin batera artikulu honetan filantrokapitalismo 
bezala definitua izan den horrekin lotutako gobernu-
-moldeak egonkortu dira (Edward, 2008). Azkenen-
go hamarkadan, eta kapitalismoaren 2008ko aurreko 
mundu mailako krisiaz geroztik, filantropia berriak 
hartu duen protagonismoak bultzatutako aldaketa ga-
rrantzitsua gertatu da gobernu globalen moldeengan. 
Ekintza hauek dohaintza filantropiko tradizionaletatik 
ezberdintzeko, filantrokapitalismo izena jarri die Ed-
wards-ek (2008). Filantrokapitalismoaren adiera hau 
Bishop eta Greenek (2010) zabaldu zuten, karitatezko 
inbertsioaren bitartez irabazten dena enpresa-logikak 
erabiliz egiten diren dohaintza-molde berriak deskri-
batzeko. Filantropia modalitate berri bat da, ekarpen 
monetarioak arrazionalizatuz arriskuko filantropia 
gizarte-ekintzailetzarekin uztartzen duena (Saltman, 
2010). Filantrokapitalismoa logika filantropikoen eta 
kapitalismoaren hedapenaren arteko hibridazioa da. 
Uztarketa horretan, dohaintzen etekina bilatzen da eta 
enpresa-filosofiara lekualdatzen dira karitatezko ekin-
tzak, neoliberalizazio espazio berriak sortzen jarraitzen 
diren bitartean (Saura, 2020).

2008ko krisi globalaren harira, ekimen filantrokapita-
listak protagonismoa irabazten hasi ziren gobernueta-
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ra sartzean. Filantrokapitalistak erakundeetako bote-
rera kapital-dohaintza handiak eginez sartu ziren, eta 
dohaintza horiekin ezberdintasun sozialak murrizten 
zituzten bitartean kapitalismoa hedatzen ari ziren (Ed-
wards, 2008; Saltman, 2010). Bill Gates da, mundu 
mailako gizarte arazoak konpontzeko asmotan, filan-
tropiaren logikak dinamika kapitalistekin hibridatzen 
dituen multimillonario garrantzitsuenetariko bat. 
Bada Gatesek bere karitateari “kapitalismo sortzaile” 
izena jarri dio. Gatesen kapitalismo sortzailearen ideia-
-motorra gizarte arazoak konpontzeko kapitalismoa 
hedatu beharra dagoela da (Kiviat eta Gates, 2008). 
Gatesek kapitalismo sortzailearen hedapenerako bere 
dohaintzak Bill & Melinda Gates Foundation delako 
erakundearen bitartez egiten ditu. Gates Foundation-
-arekin batera, filantrokapitalismoaren beste liderre-
tako batzuk dira Priscilla Chan eta Mark Zuckerberg 
bezalako aktoreak (Facebook) eta bere dohaintzak 
Chan Zuckerberg Initiative gobernuz kanpoko era-
kundearen bitartez egiten dituzte (Williamson, 2018). 
Euren fundazioen bidez, multimillonario hauek logi-
ka filantropiko berriak zuzentzen dituzte, aldi berean 
kapitalismoa hedatu eta ezberdintasun sozialak deu-
seztatzeko. Edo beste modu batera esanda, eta Mitchel 
eta Sparke-n hitzetan (2017, 725 or.), “kapitalistak 
kapitalismoa erreskatatzen kapitalismotik”. 

Filantrokapitalistek bere politikak konfiguratzen 
dituzte bere enpresa-filosofia lekualdatuz, eta 
behin hori eginda, inbertitutakoaren etorkizuneko 
irabazien emaitzen zain gelditzen dira. Horretarako, 
filantrokapitalismoak merkatu logikak erabiltzen 
ditu ezberdintasun sozialak deuseztatzeko irtenbide 
gisa. Filantrokapitalismoaren ezaugarriak honakoak 
dira: estrategikoa da, merkatuaren kontziente da, 
inpaktura bideratuta eta ezagutzan oinarrituta dago 
eta emandako kapitala maximizatzeko bultzatzen 
da (Bishop eta Green, 2010). Filantropia hasiberri 
honek filantropia tradizionala hobetzen du, kopuru 
ekonomiko handiagoak epe zabalagoetan zehar 
ematen baititu eta, gainera, inbertitutakoaren 
inpaktua neurtzeko adierazleak sortu baititu. Hau 
da, filantrokapitalismoak bertan inbertitu beharreko 
politikak sortzen ditu, bere inpaktuak neurtzen ditu 
eta itzulera ekonomikoaren inbertsioak birzuzentzen 
ditu. Honexegatik, donatzeko gaitasun handia eta 
politikak sortu eta inbertsiotik onura erauztea dira 
filantrokapitalismo berri honen ezaugarri behinenak. 

Aurretik azaldu den hau guztia aztertuta, filantroka-
pitalismo digitalaren adiera erabilgarria izan liteke 
gobernu forma berriak eta hibridatutako kapital-
-ekoizpen molde berriak nola egonkortzen ari diren 
azaltzeko. Horretarako, zerikusi zuzena du kapitalis-
mo digitalaren ekoizpen-forma berriaren eta gober-
nu filantrokapitalista forma berrien arteko hibrida-
zioarekin. Hemendik aurrera, covid-19 pandemiaren 
poderioz hezkuntza sistemek jasandako eraldaketetan 
islatutako filantrokapitalismo digitala aztertzea du 
xede testu honek. Pandemiaren ondorioz gertatutako 
hezkuntza-erakundeen itxiera eta digitalizatutako hez-
kuntzaren hedapena mundu mailako hezkuntza poli-
tiketan garrantzia handiko aldaketak eragiten ari dira, 
filantrokapitalismo digitalak zuzendutako aldaketak, 
hain zuzen ere.

3. Metodologia

Covid-19 pandemiaren osteko hezkuntza politikaren 
neoliberalizazioak filantrokapitalismo digitalean eka-
rritako eraldaketak aztertu nahi dira artikulu honetan, 
eta horretarako erabili den ikuspegi metodologikoa 
sareko etnografia ikerketetan erabiltzen diren proze-
su metodologikoetan oinarritzen da (Howard, 2002). 
Hezkuntza politikako ikuspegi metodologiko hau sare 
politiko eta sozialen azterketetako berezko prozesu eta 
tresna eta ikerketa etnografiko tradizionalen berezko 
analisi-prozeduren arteko uztarketa bat da (Ball, Ju-
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nemann eta Santori, 2017). Ikerketa-molde aproposa 
da mundu mailako hezkuntza politikaren neolibera-
lizazio prozesu berrietako gaur egungo gobernantzen 
(Olmedo, 2017; Saura, 2018) harreman sozio-espa-
zialetako (Jessop, Brenner eta Jones, 2008) aldaketa 
epistemologiko eta ontologikoak azaltzeko. Ikerketa 
honetako prozedura metodologikoa elkarri konekta-
tutako hainbat faseren inguruan ardazten da, oraindik 
ere abian daudenak, uztarketa metodologiko hau hez-
kuntzako sare politikoen azterketaren barruan txerta-
tu ahal izateko. Lehenengo fasea interneten bilaketa 
intentsiboen azterketak egitean datza, UNESCOk 
gidatutako Hezkuntzarako Mundu Aliantza muntaia 
osatzen duten aktore politikoak arakatzeko eta akto-
re hauek mundu mailako hezkuntza politikan digi-
talizazioaren inguruan sustatzen dituzten narratibak 
aztertzeko asmoz. Alde batetik, osasun pandemia ho-
netan digitalizatutako hezkuntza prozesuak eratzeko 
helburuarekin sortutako mundu mailako aliantzaren 
partaideak diren nazioarteko erakunde, korporazio, 
fundazio filantropiko, banakako aktore politiko eta 
tresna digital teknologikoen azterketa burutu da, era-
gile hauen arakatze deskriptibo baten bitartez.

Bigarren fasean sare politikoen baitan sortutako ha-
rreman sozio-espazialen eta sare kapitalaren (Urry, 
2007) inguruko elementuak aztertzen dira. Azter-
keta hau Hezkuntzarako Mundu Aliantzaren parte 
diren nazioarteko erakunde, korporazio, fundazio 
filantropiko, banakako aktore politiko eta tresna 
digitalen arteko elkarrekintzetako nodo eta kasu 
esanguratsuak identifikatuz gauzatzen da. Aktore ez-
berdinen eta plataforma digitalen arteko konexioak 
direla eta, mundu mailako muntaia bezala funtzio-

natzen duen sare politiko bat eratzen da, eta Gephi 
softwarearen bitartez aztertua izan daiteke. Sare hori 
osatu ahal izateko, Yifan Hu (YH) algoritmoaren eta 
modularitate gradu ezberdinen bitartez sortzen den 
“auzokidetasun matrize” bat sortzen da. Matrize hau 
Gephi softwareak sortzen du eta sarea osatzen duten 
nodoen arteko konexioak zeintzuk diren ezartzen da. 
Sare politikoak, izan ere, beti daude bizirik. Testu 
hau idatzi den momentuan 3.000 nodo baino gehia-
go daude konektatuta. Grafiko baten bitartez hain-
beste konexio erakusteko ezintasunagatik, UNESCO 
finantzatzen duten korporazio digitalek zuzendutako 
ekimen eta hiru korporazio teknologiko digital han-
dien (Google, Facebook eta Microsoft) arteko kone-
xio esanguratsuenak bakarrik erakutsiko dira.

Ikerketaren hirugarren fasea etnografia azterketen 
berezkoagoak diren elementuen bitartez burutu da: 
erdi-egituratutako elkarrizketak; sarearen parte diren 
ekitaldi, bilera, fundazio eta enpresetan hartutako 
landa-iruzkinen azterketak; eta sarearen parte diren 
kideek argitaratutako bideo, blog web orrialde eta 
material bibliografikoen diskurtsoen azterketa. 
Hirugarren ataza honetako prozedura hauek denak 
aktoreen arteko elkarrekintza sozialak, logika 
diskurtsiboak eta mekanismo ezberdinak politika 
jakin batzuk bultzatzera bideratuta daudela erakusteko 
burutu dira. Oraindik ere abian dagoen prozesu 
etnografikoak informatzaile klabeak hautatzeko 
laginketa intentzionala erabiltzen du, behin parte-
hartzaileek datuak eman eta beste elkarrizketa 
eta topaketetara sarbidea erraztuta elur-bolaren 
laginketaren teknikarekin hedatzen delarik (snowball 
sampling ingelesez - Noy, 2008). Lerro hauek idatzi 
direnean, 5 elkarrizketa egin dira eta korporazioen 
3 webinar ekitaldietara joan da. Lan hau oraindik 
osatze prozesuan dagoenez, UNESCOren mundu 
mailako politika sarearen parte diren korporazioen 
narratiba eta diskurtso batzuk bakarrik aurkeztuko 
dira testu honetan. Halaber, korporazio hauek 
plataforma eta tresnen bitartez hezkuntza sistemetan 
sartzeko, eta horrenbestez, hezkuntzako gobernantza 
filantrokapitalista digitala egonkortzen hasteko 
dituzten bide batzuk soilik deskribatuko dira arrazoi 
berdinarengatik. Ikerketaren fase ezberdinetako 
datuak QSR Nvivo12 softwareak ahalbidetzen duen 
kodifikazio emergentearen bitartez sistematizatuak 
izan dira.

UNESCO finantzatzen 
duten korporazio digitalek 
zuzendutako ekimen eta hiru 
korporazio teknologiko digital 
handien (Google, Facebook 
eta Microsoft) arteko konexio 
esanguratsuenak bakarrik 
erakutsiko dira.
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Koalizioa diruz sostengatzen duten aktore publiko 
eta pribatu hauetaz gain, digitalizatutako hezkuntza 
gauzatu ahal izateko aplikazio eta plataforma digital 
kopuru ikaragarria sustatzen ari da UNESCO (ikus 
1. irudia).

Korporazio digital hauek hezkuntza politiken 
inguruan erabakitzeko eta politika hauek zuzentzeko 
gero eta gaitasun handiagoa dute azken hamarkadetan. 
Honek berriki behatu den joera batekin du 
zerikusia, zentralizatutako gobernu-moldeetatik 
gobernantza bezala definituak izan diren gobernu-
moldeetara pasatu baitira. Hezkuntza politikaren 
gaur egungo gobernantzan geroz eta aukera gehiago 
dago enpresa, aktore politiko publiko eta pribatu, 
gobernu eta irabazi asmorik gabeko fundazioen 
arteko elkarrekintzarako; izan ere, eragile hauek 
partekatutako helburuak lortu eta testuinguru jakin 
batzuetan esku-hartzeak diseinatzeko elkartzen dira. 
Gobernantza hau “Lidergoa politikoan eta erabakien 
burutzean inplikatutako erakunde, antolakunde 
eta elkarrekintzetan gauzatzen da; eta lidergoa eta 
erabaki horiek bere subjektu politikoekin kolektiboki 
elkarlotzen dira printzipioz” (Jessop, 2017, 55. or.). 
Gobernantza filantrokapitalistaren agertoki berri 
hauetan, hezkuntza politikak toki batetik bestera 
mugituz eta bidaiatzen doaz. 

Gilles Deleuze eta Félix Guattari (1987) egileen 
muntaia (gaztelaniazko ensamblaje, agenciamiento 
bezala ere ezaguna) adiera –frantses jatorriko agencement 
kontzeptu filosofikoaren itzulpena dena– erabilgarria 
da sistema kapitalista garaikideak funtzionatzeko 
baliatzen dituen aniztasunak azaltzeko. Muntaiaren 
funtsezko printzipioa unitatearekiko arbuiatzea 

4. Muntaia filantrokapitalista 
digitala Covid-19 hezkuntzan 

UNESCOk zuzendutako Hezkuntzarako Mundu 
Koalizioak (2020) covid-19 pandemiaren eraginez 
mundu osoko hezkuntza-erakundeen itxierak sortu 
duen larrialdiaren aurrean premiaz jardutea du 
helburu. UNESCOren xedea modu presentzialean 
ikastetxeetara joateko ezinean gelditu diren 1.200 
milioi ikasleei aukerak ematea ahalbidetuko duen 
mundu mailako hezkuntza politika zuzentzea da. 
Hezkuntza politika zuzentzeko, aktore politiko 
publiko eta pribatuen arteko aliantza bat eratu da, 
etorkizunera begira hezkuntza ikuspegi zabalago eta 
malguagoak garatzeko asmotan. Horretarako, ordea, 
urrutiko hezkuntza modu premiazko eta disruptiboan 
eskaini ahal izateko beharrezko baliabideetan 
inbertitzen ari dira koalizio horretako kideak.

UNESCOren koalizioa ondorengo eragileek osatzen 
dute: Nazio Batuen Erakundeko (NBE) agentziak; en-
presa pribatuak; irabazi asmorik gabeko fundazioak; 
komunikabideak eta sareak eta elkarteak. NBEaren 
agentzien barruan, honako hauek nabarmentzen dira: 
Nazio Batuak; Osasunaren Mundu Erakundea; AC-
NUR; Nazioarteko Lan Erakundea; Education cannot 
wait (Hezkuntzak ezin du itxaron); Elikagaien Mun-
duko Erakundea eta Commonwealth of Learning de-
lakoa (Ikaskuntzaren Mankomunitatea). UNESCO-
ren koalizioaren sektore pribatuaren barruan, honako 
korporazioak daude, besteak beste, GSMA, Micro-
soft, Weidong, Google, Facebook, Amazon, Coursera, 
KPMG, Mckinsey & Company eta ZOOM. Horie-
kin batera, BBC da UNESCOren ekimena babesten 
duten komunikabide garrantzitsuenen artean horie-
tako bat. Sare eta elkarteen esparrua, berriz, Global 
Book Alliance eta INEEk osatzen dute. Hezkuntzara-
ko Mundu Koalizio honetako irabazi asmorik gabeko 
fundazioei dagokienez, Khan Academy; Fundación 
Telefónica eta Fundación CaixaBank daude.

Hezkuntza pandemikoaren larrialdirako ekimen 
honen baitan, tipologia oso anitzetako aktore politiko 
publiko eta pribatu hauek batu ditu UNESCOk, 
hainbat ekimen eta ekintza garatuz digitalizatutako 
espazioetan hezkuntza sistemek dituzten beharrei 
irtenbideak eskaintzeko. Hezkuntzaren Mundu 

UNESCOren xedea modu 
presentzialean ikastetxeetara 
joateko ezinean gelditu diren 
1.200 milioi ikasleei aukerak 
ematea ahalbidetuko duen 
mundu mailako hezkuntza 
politika zuzentzea da.
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da, aniztasunaren mesedetan, gertaerak esentziaren 
aurrean lehenesteaz gain (Nail, 2017). Horretaz bereiz, 
pieza edo zatien konglomeratuen azterketa bat ere 
ezingo litzateke muntaia adieraren bitartez ulertu. 
Horrexegatik, garrantzitsua da muntaiak ikuspegi 
jakin batetik aztertzea, hots, etnografia eta kualitatibo 
izaerako praktikak koherentziarekin aztertuz (McCann 
eta Ward, 2012), praktika hori politika zehatz bat izan 
daitekeen neurrian. Geografia jakinetako sare politikoen 
inguruko analisi etnografiko eta kualitatiboen ugaltzeak, 
hezkuntza erreformak zuzendu eta testuinguratzean 
eragiten duten elementu heterogeneo eta anitzak 
ulertzea eskatzen du. Muntaietan ez dago ikastetxerik, 
baizik eta lurraldeak gainkodifikatzen dituzten eragile, 

software, plataforma eta tartekatutako diskurtso 
elementu heterogeneoek osatutako aniztasunak. 
Hortik dator hezkuntza erreforma-politika garaikideak 
abian jartzen dituzten nodo eta elementu heterogeneo 
bateratuak aztertzearen baliagarritasuna, gobernantza 
politika sareak ulertzeko bidean.

Aldez aurretik azaldutako honekin guztiarekin, behe-
ko irudian elkarri lotutako korporazio, plataforma 
eta aktore politikoen arteko nodoen harreman es-
ploratzaile batzuk aurkezten dira. Aztertutako eragile 
horiek osatzen dute covid-19 pandemiaren aurrean 
hezkuntzako gobernantza filantrokapitalista digital 
berriaren muntaia globala.

1. irudia. UNESCO-ren muntaia globala. Iturria: egileak osatua.
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5. Gobernantza 
filantrokapitalista digitala 
hezkuntzan: Google,  
Facebook eta Microsoft

Atal honetan, filantrokapitalismo digitalaren barruan 
kokatu ditugun hiru korporazio handiek –Google, 
Facebook eta Microsoft– abian jarritako ekimen 
batzuk deskribatuko ditugu. Hiru korporazio 
hauek, covid-19 pandemiaren harira, UNESCOk 
bultzatutako hezkuntzaren digitalizazioaren aliantza 
osatzen duen muntaia globalaren parte dira. Google 
korporazio teknologikoak (2020), Google.org bere 
fundazioaren bitartez, covid-19 pandemiari aurre 
egiteko 100 milioi dolarreko dohaintza egin du. Milioi 
askoko diru-kopuru honekin mundu mailan sortu 
den larrialdiari erantzuna emateko konpromisoa hartu 
du baliabide teknologiko eta esperientzia teknikoak 
emanez hurrengo alorretan eragiteko: osasuna eta 
zientzia; laguntza eta berreskurapen ekonomikoa 
eta distantziara ikaskuntza. Hezkuntza digitalean 
korporazio teknologiko esanguratsuenaren kokapena 
lortzeko lehian, ikaskuntza birtualak ahalbidetzeko 
10 milioi dolar eman dizkie mundu mailako elkarte 
eta familiei. Fundazioan baieztatzen duten moduan, 
horretaz gain Khan Academy Fundazioari eta INCO-
ri milioi bat eta 2,5 milioiko dohaintzak egin dizkie, 
hurrenez hurren, Europan eta Asian ikaskuntzaren 
etenaldi larria pairatzeko arriskuan dauden familiak 
sostengatzen dituzten irabazi asmorik gabeko 
erakundeak bultzatzeko asmoz. Aldez aurretik erakutsi 
den moduan (Selwyn, 2015; Souto-Otero eta Beneito-
Montagut, 2016), Google da hezkuntza gobernantza 
digitalaren bitartez hezkuntza politika zuzentzen ari 
den korporazioetako bat.

Google for Education da industria teknologiko honek, 
Covid-19 UNESCO Koalizioaren bidez, mundu mai-
lako erakunde eta ikasleei covid-19 garaian hezkuntza 
digitalizazioa bultzatzeko eskaini duen hedapen han-
diko plataforma. Larrialdiko filantropiaren barruan, 
Teach from Home (Irakatsi Etxetik) da UNESCO 
Koalizioan irakasleak bere online irakaskuntza gauzatu 
ahal izateko informazioa, aholkuak, trebatzea eta tres-
na ugari eskaintzen dituen aldi baterako doako balia-
bide-gunea, Google for Education plataforma barruan 
dagoena, hain justu. Googlek denbora darama bere 

negozio-rolak moldatzeko interesarekin eta hezkuntza 
esparruan, abian jarri dituen hezkuntza plataformak 
baliatuz, prozesatu daitezkeen datuetatik ateratako 
informazio oso baliotsua aurkitu du. Google for Edu-
cation-ek egindako dohaintzak protagonismo gero 
eta handiagoa hartuz joan dira, eta dohaintza horien 
helburua, hain zuzen ere, datuen sorrera, bilketa eta 
prozesamendua ekartzen duten ekimenak abian jar-
tzea da. Erabiltzaileek Googlen hezkuntza aplikazioak 
kontsumituta, kapitalismo digitalaren logikarentzako 
balioa handia duten datu digital kopuru esanguratsua 
jasotzen du korporazio teknologiko honek. Modu ho-
netan, pandemiari eskerrak Google mundu mailako 
hezkuntza digitalaren gobernantzan egonkortzen da 
aktore politiko bezala eta, helburu horretarako, ikas-
kuntza-irakaskuntza prozesu garaikideak zuzentzen 
dituzten diskurtso eta softwareaz baliatzen da.

Facebook da kapitalismo digitaleko beste korporazio 
handietako bat eta hura ere UNESCO koalizioaren 
barruan txertatu da osasun krisiaren eraginez sortu-
tako hezkuntza larrialdia konpontzera bideratutako 
dohaintza handien bitartez. Online hezkuntzan la-
guntzeko politika azkar eta eraginkor bat sortzeko 
ideiarekin, Get Digital sortu du Facebookek. Izan ere, 
tresna honek ikasleak hezi nahi ditu sareek eskaintzen 
dituzten datuen informazioen aurrean babes-neu-
rriak ikasteko eta ikasleak teknologia digitalak inoiz 
baino gehiago erabiltzen ari diren honetan osasun-
-errutina egokiak garatzeko helburuarekin. Platafor-

Kapitalismo digitalaren logiken 
lidergoa duen beste korporazio 
handietako bat Microsoft 
da. Microsoft-ek eskainitako 
dohaintza filantropiko digitalaren 
jomuga Learning Passport 
izenez ezaguna den aliantza bat 
da. Aliantza hau Cambridge 
University eta UNICEF-ek
osatzen dute UNESCO 
koalizioaren baitan.
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ma honen hitzetan, interneten sortzen diren egoera 
ez-etikoen inguruan ikasleak hezteko beharrarenga-
tik sortu eta sustatuak izan direla argudiatzen dute, 
krisi egun hauetan sarean denbora gehiago pasatzen 
dutenez erabiltzaileak seguru mantentzeko (Facebook, 
2020). Momentu honetan bertan, covid-19 krisiare-
kin, erabiltzaile digitalak euren datuen pribatutasu-
na babesten hezten dituen korporazioa bezala ari da 
protagonismoa lortzen jarraitzen Facebook hezkuntza 
digitalaren gobernantzaren barruan. Jakina denez, 
Facebook da fake news delakoen azelerazio prozesuak 
ahalbidetzen dituen sare sozial garrantzitsuenetariko 
bat. Facebookek erabiltzaileen datuen pribatutasuna 
babesteko asmoz abian jarri dituen ekimenen logika 
diskurtsiboa urrun dago korporazioaren frogatutako 
eskandalu batzuekin. Izan ere, algoritmo eta datifika-
tutako emozio psikografikoek bidez gauzatutako fake 
news-ek Facebook lotu zuten Cambridge Analyticare-
kin eta Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako 
presidente hautatzearekin.

Mark Zuckerberg -Facebookeko sortzailea- eta Priscila 
Chan senar-emazteek Chan Zuckerberg Initiative 
erakundea zuzentzen dute. Erakunde honen bitartez 
burututako politika eta dohaintzekin, filantrokapitalismo 
digitalaren lidergoa eskuratu duen dohaintza-egile 
berrien zerrendaren parte dira. Facebooken ekimen 
filantropikoak, fundaziotik adierazten duten moduan, 
teknologia, komunitateak bultzatutako irtenbideak, 
zientzian eta hezkuntzan aurrerapena areagotzeko 
elkarlana eta justizia eta aukeren sustapenaz baliatzeko 
forma berriak aurkitzeko misioa du (Chan Zuckerberg 
Initiative, 2020). Zuckerberg izan da Silicon Valley 

eredua hezkuntza sistemetara esportatzea lortu 
duen mundu mailako liderretako bat. Horretarako, 
irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak erabat 
digitalizatu eta iraultzeko milioi askoko dohaintzak 
egin ditu. Bere filantrokapitalismo digitaletik, Khan 
Academy eta Summit Schools Network (Williamson, 
2018) ekimenen burutzea ahalbidetzeko dohaintza-
egile garrantzitsuena izan da Zuckerberg. Bi ekimen 
hauek mundu mailako hezkuntza digitalean eredu eta 
sare politiko berrien artean garrantzitsuenetariko bi dira 
eta era berean, UNESCO koalizioaren parte dira. 

Kapitalismo digitalaren logiken lidergoa duen beste 
korporazio handietako bat Microsoft da. Microsoft-ek 
eskainitako dohaintza filantropiko digitalaren jomuga 
Learning Passport izenez ezaguna den aliantza bat da. 
Aliantza hau Cambridge University eta UNICEF-ek
osatzen dute UNESCO koalizioaren baitan eta digi-
talizatutako hezkuntzaren esparruan kokatzen den es-
ku-hartze globala da. Programa hau digitalizatutako 
ikaskuntzarako pasaporte bezala definitzen dute eta gi-
zabanako eta erakunde bakoitzak gehiago lortzean gai-
tzeko hodei eta abantaila adimentsuak baliatzen dira. 
Programa honek covid-19 pandemiaren testuinguruko 
hezkuntza sistemen eraldaketa digitala ahalbidetzen 
duen datu adimentsuen hodeia du. Learning Passport 
ekimen filantropiko honek Cambridgek hezkuntzan 
duen esperientzia, UNICEF-ek haur zaurgarriak sos-
tengatzeko daukan ezagutza sakona eta Microsoft-en 
gaitasun teknologiko esanguratsua uztartzen dituela 
argudiatzen du. Learning Passport ikaskuntza materia-
lak eta curriculum markoak dituen plataforma tekno-
logikoa da. Edukien eraginkortasunean oinarritzen da 
mundu osoko irakasleek ikasleen ikaskuntza sozial eta 
emozionalean dituzten beharrak asetzeko (Cambridge 
University, 2020). 

Aipatutako materialak eskaintzearekin batera, Lear-
ning Passport ikasitakoaren jarraipenean oinarritzen 
da, edozein umek bere ikasketa prozesuaren bilakaera-
ren erregistro digitala eskuragarri izan dezan mundu-
ko edozein tokitatik. Erregistro sistema honek hatz-
-marka digital bat du eta honi eskerrak, plataformaren 
barruan garatu den edozein hezkuntza-prozesu jarrai-
pen digitalerako erabilitako algoritmo masiboen bitar-
tez miatzen da. Algoritmo masibo hauek balio handia 
dute datuen jabe den konpainia horrentzako. UNES-
CO aliantzaren karietara covid-19 pandemiaren au-

Hezkuntzako filantrokapitalismo 
digitalaren bitartez gorde 
eta prozesatzen ari diren 
datu digitalekin informazio 
baliagarriak lortzen ari dira 
korporazio teknologiko hauek, 
erabiltzaileok zer egin, zer 
kontsumitu eta zer nahi dugun 
jakin ahal izateko.
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rrean ekiteko donatutako programa hauek Microsoft 
azken hamarkadetan Microsoft Teams for Education 
bezalako programen bitartez burutzen ari den filan-
tropiaren parte dira. Microsoft Teams for Education 
delakoaren helburua ikasgela birtualak doan eratzea 
da, urrutiko ikaskuntza burutzeko espazioak eduki 
ahal izateko. Microsoft-ek hezkuntza esparruan egin-
dako dohaintzak estuki lotuta daude bere fundatzai-
leak, Bill Gates-ek, Bill & Melinda Gates Foundation 
delakoaren bitartez egiten duenarekin, bere filantroka-
pitalismo digitalaren hedapenarekin mundu mailako 
hezkuntza politika eraldatzen ari baita.

6. Big Data hezkuntzako 
filantrokapitalismo digitalean

Hezkuntzako filantrokapitalismo digitalaren bitartez 
gorde eta prozesatzen ari diren datu digitalekin 
informazio baliagarriak lortzen ari dira korporazio 
teknologiko hauek, erabiltzaileok zer egin, zer 
kontsumitu eta zer nahi dugun jakin ahal izateko. 
Datu hauek modu masiboan sortzen den informazioa 
dira eta era librean eskainiak izaten ari dira 
korporazioei. Era berean, korporazio hauek eskaintzen 
dituzten aplikazioak erabiltzerakoan, unean bertan 
informazio hau korporazioen zerbitzarietan gordetzen 
da eta interes jakin batzuk asetzeko erabiltzen da. 
Korporazioek jasotako datuen biltegiratzeak Big 
Dataren prozesamendurako algoritmo masiboen bidez 
funtzionatzen du, kapitalismo digitalaren industria 
guztiak egiten duen gisan (Fuchs, 2019). Big Data 
adiera modu zabalean erabiltzen da eta esanahi ugari 
ditu, azterketa informatikoetatik hasi eta ikerketa 
soziologiko kritikoetaraino (Kitchin, 2014). Artikulu 
honetan Big Data software eta algoritmo oso zehatzen 
bidez prozesatzen diren datu masibo benetan anitzen 
biltegiratze eta prozesamendu bezala erabiltzen da.

Big Datak hezkuntza sistemetan berriki egin duen ager-
pena eraldaketa garrantzitsuak sortzen ari da, bai hez-
kuntza gobernantzan eta baita datu masiboen bitartez 
gauzatutako irakaskuntza eta ikaskuntza moduak uler-
tzerakoan ere (Edwards, 2019; Mayer-Schönberger eta 
Cukier, 2014; Williamson, 2019; Wyatt, Smith, Lin-
gard, B, eta Heck, 2019). Izugarrizko bolumen, abia-
dura eta balioa duten datu kopuru ikaragarri hau inoiz 
ez bezala eraldatzen ari da hezkuntza, informazioaren 
jasotze eta azterketarako duen gaitasunarengatik. Big 

Dataren eraginez behatutako aldaketa hauek ikaskuntza 
prozesuan birkonfiguratzen ari dira, datu digitalizatuen 
masifikazioa dela medio. Mayer-Schönberger eta Cu-
kier (2014) egileen ikuspegiaren arabera, birkonfigura-
zio hau denbora errealeko ikaskuntza prozesuen berre-
likatzearekin gertatzen ari da. Halaber, berrelikatze hau 
bi modutara jazotzen da: a) ikaskuntza pertsonifikatu, 
indibidualizatu eta automatizatuen bitartez eta b) ikas-
leen akats eta asmatzeak aurreikusten dituzten sistema 
probabilistikoen bitartez. 

Datu masiboen gordetze prozesu hauetan egunero-
koan jasotzen diren hedadura handiko jokabide-pa-
troi zehatz eta malguak erauzten dira, hauek denbo-
ra errealean gorde eta prozesatzen direlarik (Kitchin, 
2014; Williams, Exete, Gibb eta Hunt, 2019; Wi-
lliamson, 2019). Datu masiboen prozesamendu 
hauek benetako balioa lortzen dute edozein gailu eta 
tokitatik jaso eta aztertutako datuak modu azkarrean 
eta patroi eta konexio zehatzekin burutzen direnean. 
Hezkuntza digitalizazio prozesuetan sortzen ari diren 
datu kopuru izugarri horiek prozesatu, aztertu, bide-
ratu eta eskola eta gizartean aurkeztuak izan behar dira 
(Mayer-Schönberger eta Cukier, 2014; Williamson, 
2017). Datuen prozesatzeko, aztertzeko eta bidera-
tzeko behar horren baitan, egoera horretan aurkitzen 
dituzte Silicon Valley-ko korporazio teknologiko han-
diek hezkuntza politiketan txertatzeko aukera berriak. 
Korporazio teknologiko handiak mundu mailako hez-
kuntza politikan sartzen dira horretarako hiru bide 
garrantzitsu dituztelako: 1) datu bolumen handiak 
dituzten zerbitzari eta administrazio sistemen jabeak 
direlako, 2) datu prozesamendu sistema konplexuak 
sortu dituztelako eta 3) prozesatutako informazioa 
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modu erakargarrian erakusteko plataforma eta aplika-
zioak hedatu dituztelako. 

Ikasleak eta irakasleria informazio iturri oso balio-
tsua bilakatu dira, Google, Facebook, Microsoft eta 
UNESCO Aliantzaren inguruko aplikazio eta plata-
formetara euren datuak era librean gehitzean. Modu 
honetan, Silicon Valleyko korporazio teknologiko 
handiek datu-ustiaketa hau gorde eta monitorizatu 
dezakete, eta horretarako, algoritmoak erabiliz ikasle 
eta irakasleen jokabideak asmatze eta akatsen analisi 
prediktiboen azterketekin miatu eta gidatzeko auke-
ra dute denbora errealean. Mundu mailan ikastetxeen 
itxierak sortu duen larrialdiaren aurrean, hezkuntzako 
disrupzio digitala bultzatu duen industria teknologi-
koak abian jarri dituen prozesu kontrol berriak dira ai-
patutakoak. Hezkuntza politikan jazotako eraldaketa 
hauek Silicon Valleyko kapitalismo digitalaren botere 
korporatiboa baieztatu eta indartzen dute. Kapitalis-
mo digital honek disrupzio teknologikoaren doktrina-
rekin funtzionatzen du (Jiménez, 2020b) eta William-
son-ek (2017) hezkuntza digitalaren gobernantzaren 
irudikapen sozioteknikoak bezala izendatutakoa osa-
tzen dute. Ikuspegi soziotekniko honen bitartez, kon-
tutan hartu behar da makrodatuen erabilera eta gau-
zatzea hezkuntza politika menperatzen hasia dela, eta 
makrodatu hauek ez direla neutroak eta ez direla soilik 
teknikoak. Datu masibo hauek teknikoak dira tresna 
eta prozesamendu teknologikoez osatuta daudelako, 
baina era berean, datu masibo hauek ere sozialak dira 
datuen sorreraren atzean dauden korporazioen elka-
rrekintza eta interes multzo zabalarengatik.

7. Ondorioak

Hezkuntzako filantrokapitalismo digitala gobernu-
-molde eta kapitalaren ekoizpen sistema bezala egon-
kortu da, covid-19 pandemiak areagotutako krisi 
kapitalistaren testuinguruan. Filantrokapitalismoa 
korporazio, plataforma eta aliantza publiko-pribatuek 
osatutako muntai globalen politika azkar eta mugi-
korrek egonkortu dute gobernu-forma moduan, toki 
batetik bestera itxuraldatzeko ahalmenarekin. Kapi-
talismo digitala hezkuntza-sistemen digitalizazioaren 
bitartez eratutako ekoizpen- eta kapitalaren metake-
ta-forma bezala egonkortu da. UNESCOk covid-19 
pandemiak hezkuntzan sortutako larrialdiaren aurrean 

gidatutako Hezkuntzarako Mundu Koalizioak hez-
kuntza politika globaleko gobernantza digital forma 
berri hauek egonkortzea ahalbidetu du. UNESCOk 
korporazio, teknologia-plataforma eta aktore publiko-
-pribatuen elementu heterogeneoak bateratu ditu, eu-
ren artean osatzen duten muntai global horrek abian 
jarritako politika azkarrekin covid-19 hezkuntza-pan-
demiaren aurrean ekiteko asmoz. Google, Facebook 
eta Microsoft dira mundu mailako pandemia honetan 
hezkuntzako filantrokapitalismo digitala zuzendu du-
ten hiru teknologia-korporazio nagusienak.

Korporazio handi hauek hezkuntza-esparruan sartu 
dira kapitala, plataformak eta app-ak emanez, eta 
horrela, covid-19 pandemiaren hezkuntza-larrialdia 
arindu, hezkuntza sistemak digitalizatu eta mundu 
mailako hezkuntza politika zuzentzen ari dira. 
Google, Facebook eta Microsoftek gobernantza 
digital molde hau sortzen dute hezkuntza esparruan 
Big Data, Adimen Artifiziala eta analisi prediktiboen 
logiken arabera funtzionatzen duen soluzionismo 
teknologikoaren bitartez. Hezkuntza sistemetan 
teknologia-tresnak erabiltzean, korporazio teknologiko 
hauei informazio oso baliotsua eskaintzen zaie datu 
masiboen prozesu algoritmikoen bitartez gorde eta 
prozesatutako datu digital hauekin. Honenbestez, 
korporazio handi hauek irtenbideak ematen dizkiote 
gaur egungo egoerari, digitalizazio ekonomikoaren 
espazio berri hauetan gainbalioen erauztea betikotzeaz 
gain (Fuchs, 2019). Aurreko lerroetan azaldutako 
honek guztiak korporazio digitalek burututako datuen 
kontrol prozesu berriak baieztatzen ditu, Silicon Valley 
gobernantzaren irtenbide globalak direla aldarrikatzen 
duten arren (Morozov, 2013). Edonola ere, algoritmo, 
software eta filantrokapitalisten muntaia global berriak 
egonkortzen hasi dira. Elkarlan honek covid-19 
pandemiaren larrialdiari irtenbideak txertatzen dizkio, 
eta aldi berean, mundu mailako hezkuntza politika 
gobernatzen dute. Asko dago ikertu eta aztertzeke 
hezkuntzako filantrokapitalismo digitalean jazotako 
gobernantza aldaketa hauetan.
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Jardunaldi jarraitua eskolentzat 
orain? Gogoeta bat ikuspegi 
sozialetik
Amelia Barquín.
Kulturarteko Hezkuntzako irakaslea

A
zken hilabeteotan kanpaina indartsu bat egon 
da presente ikastetxeetan: manifestu baten 
aldeko sinadurak biltzen dituena, ikastetxeetan 
jardunaldi zatitua jardunaldi jarraitu bihurtzea 

eskatzeko. Horren arabera, ikasleak arratsaldeko 
ordu bietan irtengo lirateke eskoletatik eta ez lau eta 
erdietan edo bostetan orain arte bezala. Eta kito. Kito?

Aspaldidanik aritu dira talde batzuk lanaldi jarraitua 
bultzatu nahian, baina badirudi irailetik aurrera 
ekimenak azeleratu egin direla, eskola-jantokien 
itxierak sortu dituen eragozpenak eta egonezina 
aprobetxatuz. Kanpainara hurbildu den jende askok, 
baina, ez du ondo bereizten ea lanaldi jarraitu hori 
ikasturte arraro honetarako bakarrik izango litzatekeen 
edo aurrerantzean ere horrela finkatzeko. Kontua da 
ideia, esan bezala, ez zela pandemiarekin sortu eta ez 
zela denboraldi baterako bakarrik planteatu. Bestalde, 
ikastetxe batean lanaldi hori ezartzekotan, nekez 
izango du atzera bueltarik, besteak beste irakasleen 
lan-baldintzak hobetzen dituelako eta aurreikusi 
daiteke haietako askok lanaldi hori mantendu nahiko 
luketela.

Duela zenbait urte, Denon Eskolan (Arabako familien 
elkarteen federazioan alegia), gogoeta serio bat 
egin zen gai horri buruz, sakon ezagutzen zuten eta 
ikuspuntu desberdinak erakutsi zituzten pertsonen 
parte-hartzearekin. Hausnarketa hartatik eta gaur arte 
ezagutu diren datuetatik ondorioztatzen da ez dagoela 
batere argi haur eta gazteentzat lanaldi jarraitura 
aldatzea onuragarria den, hala haien garapenari nola 
eskola-errendimenduari dagokienez (batez ere lehen 
hezkuntzari buruz ari naiz). Egia da asko dagoela 

Kanpainara hurbildu den 
jende askok, baina, ez du ondo 
bereizten ea lanaldi jarraitu hori 
ikasturte arraro honetarako 
bakarrik izango litzatekeen 
edo aurrerantzean ere horrela 
finkatzeko.
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Eta gainerako familiei? Guztiei komeni zaie jardunaldi 
jarraitua? Denak dira kontziente zer ekarriko dien? Zer 
egiten duzu zure seme-alabekin, etxeko inork ezin badu 
haiekin geratu, eta ez baduzu baliabide ekonomikorik 
zaintza edo eskolaz kanpokoak ordaintzeko? Orduan 
arazo potoloa daukazu, baina horretaz ez da hitz 
egiten ari, zeren horrek eskatuko luke desberdinkeria 
ekonomikoa lehenengo lerrora ekartzea, eta ez dirudi 
hori dagoenik helburuen artean jardunaldi jarraituaren 
aldeko ekimenean.

Egia da umeei, ez badira oso txikiak, denbora 
telebistaren edo beste pantaila baten aurrean egoteko 
aukera geratzen zaiela, edo arratsaldeak kalean 
ematekoa, eguraldia (eta, uneotan, pandemiaren 
kontrako neurri murriztaileak) lagun. Gogoratu 
dezagun, bestalde, umeek pantailen aurrean ematen 
duten denbora kalitate gutxiko aisialdia dela, 
gehienetan. Eta kalean emandako denbora, segun. 
Baliabide urriko umeak baino ez badira kalean 
daudenak, zer pentsatua ematen du.

Zenbait galera garrantzitsu sortzen dira, gainera. Gaur 
egun, haur batzuk, arratsaldean eskolatik irtenda, 
amarekin, aitarekin eta lagunekin kalean edo parkean 
geratzen dira askaltzen eta jolasten, alegia, modu 
natural eta errazean sozializatzen. Baina jardunaldi 
jarraitua badute, orduan ordu bietan abiatuko 
dira denak etxera bazkaltzera, eta haietako asko ez 
dira etxetik aterako jada. Lanaldi jarraituak ez du, 
azken finean, familien arteko harremana eta saretze 
komunitarioa errazten, kontrakoa baizik. Uste dut 
eskola-komunitate batzuei hori axola zaiela. 

Badakit eman ditudan argudio batzuei ñabardurak 
erants dakizkiekeela, baina artikulu honetan ez dago 
horretarako leku nahikorik. Nolanahi ere, beste 
galdera batzuk egin nahiko nituzke:

•  Denontzako hezkuntza hobearen aldeko kanpaina 
baten aurrean al gaude, justizia soziala oinarri 
hartuta, ala batez ere niretzat eta nire familiarentzat 
eta nirea bezalakoak direnentzat baldintza hobeen 
aldeko kanpaina baten aurrean? 

•  Aurrekoarekin lotuta: oro har, beren bultzatzaileak 
inplikatu al dira azken urteetan mahai gainean 
dauden hezkuntza hobetzeko garrantzi handiko beste 

oraindik aztertzeko, baina aldi berean ez da gutxi esan 
eta idatzi dena. Ezin ditut hemen gai honi buruzko 
argitalpen ugariak zerrendatu: bilatu interneten, 
adibidez, Mariano Fernández Enguitaren bideoak, 
darabilgun arloan klasikoak jada, non hainbat argudio 
aurkitu baitaitezke jardunaldi jarraitua zalantzan 
jartzeko. 

Oraingo honetan, Denon Eskolak ohar batean 
adierazi du gai garrantzitsua dela eta ez gaudela une 
aproposenean merezi duen zorroztasunez heltzeko. 
Nire aldetik, hurrengo lerroetan gogoeta labur bat 
egingo dut, ikuspegi jakin batetik abiatuta: ikuspegi 
sozialetik hain zuzen. Beste alderdiak –hori bezain 
garrantzitsuak– ez ditut testu honetan ukituko. 

Hasteko, nori etorri ahal zaio ondo aldaketa? Bada, 
adibidez, irakasleei, lanaldia 14:00etan amaituko 
luketelako. (Irakasle naizen aldetik, zer esango dizuet; 
pertsonalki oso gustura hartuko nuke ordutegi 
hori). Eta familia batzuentzat, noski, haientzat 
abantaila delako ordu bietan seme-alabak etxean 
edukitzea: guraso irakasleak, funtzionarioak, edo ordu 
horretarako lan egiten bukatzen dutenak eta etxean 
egon daitezkeenak seme-alabekin denboraz gozatzeko. 
Era berean, komeni ahal zaie umeak zaintzen dituen 
pertsona bati ordaindu ahal dieten familiei, edo 
eskolaz kanpoko jarduetara –sarritan ordainpekoak– 
bidali ahal dituztenei, umeek "kalitatezko" denbora 
librea izan dezaten. Labur esanda, lanaldi jarraitua 
batez ere klase ertaineko eta altuko zuri autoktono 
paioei (ni neu bezalako gurasoei) komeni zaie: 
sozialki hobekien kokatuta daudenak dira, hain zuzen 
ere, eta, salbuespenik ezean, ikastetxe guztietako 
Eskola Kontseiluan parte hartzen dutenak eta bertan 
darabilgun gaia jorratzen dutenak. Eta dira, oro 
har, sare sozialetan eta komunikabideetan hobekien 
mugitzen direnak. Haien ahotsa entzuten egon gara, 
nagusiki.

Lanaldi jarraitua batez ere 
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bezalako gurasoei) komeni zaie.
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gai batzuetan, ikasle guztientzako inklusibotasunari 
eta ekitateari dagokienez, edo eskola-segregazioari 
dagokionez, adibidez? Benetan ez al dago bizi dugun 
unean jardunaldia aldatzea baino aldarrikapen 
premiazkoagorik eta garrantzitsuagorik?

•  Hilabete hauetan eskola-jantokiekin egon den 
nahaspila izugarria aprobetxatu da jardunaldi 
jarraituaren aldeko sinadurak lortzeko, bi gaiak 
banaezinak balira bezala? Ez al zen egokiagoa eskola-
jantokien aldeko ahaleginean berariaz inplikatzea, 
baldintza egokietan aurrera eraman ahal izateko, 
zenbait ahotsek proposatu duten bezala?

•  Kanpaina horretan parte hartzen ari diren familiek 
ba al dute jardunaldi jarraituak beren bizitzentzat 
eta seme-alabentzat dakarrenari buruzko informazio 
guztia, ez ikasturte bitxi honi begira bakarrik, baizik 
eta baita aurrerantzean ere? Kontsideratzen dute 
batzuek haiei ondo datorkiena agian ez datorkiela 
horren ondo baliabide gutxiago dituzten familiei?

•  Zergatik ikastetxe batzuetan ikusi den presa hori 
zentroetan bozketak lehenbailehen egiteko, lanaldi 
jarraituaren aldeko babesa jasotzeko, eta ez da 
denbora gehiago hartu informatzeko, eztabaidatzeko 
eta hausnartzeko?

•  Jardunaldi jarraitua ikastetxe gehiagotan ezartzekotan, 
pentsatu behar dugu luzerako izango dela. Ez 
al da euskal hezkuntza-sisteman bereizketa- eta 
diskriminazio-ardatz bat gehiago irekiko, lehendik 
daudenez gain (sareak, hizkuntza-ereduak)? Horrela, 
etorkizunean, gizarte-geruza baterako lanaldi jarraitua 
duten ikastetxeak egon litezke, eta, berriz, beste geruza 
sozial baterako lanaldi zatitua dutenak?

Azkeneko galdera da ea non kokatzen den sindikatu 
bakoitza dilema horretan: alde batetik, bere irakasle 
afiliatu askok nahi izan ditzaketen lan-baldintzak 
daude, eta, bestetik, baliabide ekonomiko eta sozial 
gutxiago duten familia askorentzat lanaldi zatituak 
epe ertain eta luzean izan ditzakeen ondorioak. 
Sindikatuek zerbait esan beharko lukete horri buruz, 
gizarte gaia den heinean? 

Lanaldi jarraituak ez du, 
azken finean, familien 
arteko harremana eta saretze 
komunitarioa errazten, 
kontrakoa baizik.
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Ordutegia eta
egutegiarekin
bueltaka
Amaia Zubieta Garciandia.
STEILASkidea.

E
skola egutegia eta ordutegiaren gaia ez da be-
rria, baina maiz modu partzialean tratatzen da 
eztabaida mugatzen baita eguneroko jarduera 
jarraitua edo zatitua izan behar den.

Gai hauek “Lanaldia eta ordutegia”ren dekretuan 
jasotzen dira eta alderdi anitz hartzen dituzte kontuan: 
ikasleek ikasturtean zehar jasoko dituzten klase ordu 
kopurua, urtean zehar nola banatzen diren ordu 
horiek, ikasturte hasiera eta amaiera, oporraldiak, 
eguneroko ordu banaketa, lanaldia goizez edo goizez 
eta arratsaldez edo modu mistoan bada. Beraz, analisia 
ikastordu jarraituak edo zatituak izan behar diren 
mugatzera oso murriztua da.

Aipatu ditugun parametroei dagokionez ( ikastorduak, 
oporraldiak, ordutegiak..), Europan aniztasun handia 
dago. “Panorama of Education. ELGAko adierazleak 
2018” Hezkuntza Ministerioaren txostenaren araberan, 
Europan ikasleen urteko irakaskuntza ordu kopurua 
batez beste 722 ordu dira Lehen Hezkuntzan eta 894 
Bigarren Hezkuntzan. Estatu Espainarrean ordu horiek 
Europako batez bestekoa baino gehiago dira, 792 eta 
1054 hain zuzen ere. (deigarria da Bigarren Hezkuntzan 
batez bestekoarekiko ordu gehiegizkoa,160). Europako 
Batzordearen Txostenak 2018-2019 ikasturterako, 
“The organisation of School Time in Europe”, azaltzen 
du nola banatzen diren ordu kopuru horiek. Herrialde 
gehienek 170 eta 190arteko eskola egunak dituzte, 
Italia eta Danimarkan 200era iristen dira. Oporraldien 
banaketari dagokionez desberdintasun handiak ere 
aurkitzen ditugu. Udako oporraldiez gain, ohikoa da 
urtean zehar bi eta lau oporraldi laburragoak izatea, 
herrialdeen arabera iraupen desberdina dituztenak: 
Gabon eta Aste Santuan aste bat edo bi, askotan neguan 
beste aste bete eta Europako erdialdeko eta iparraldeko 
herrialdetan, eta gero eta gehiago ekialdealdekoetan ere, 
udazkenean beste oporraldia gehitzen da. Hegoaldeko 
herrialdeek oporraldi askoz luzeagoak dituzte udan, 
Italia eta Estatu Espainarrean 11 aste ohi dira, Erresuma 
Batuan, Alemanian edo Herbeheretan aldiz 6 edo 7 aste 
besterik ez dituzte, gainerako denbora ikastaro osoaren 
zehar banatzen da. Asteko antolakuntza ere desberdina 
da, orokorrean 5 dira eskola egunak, baina zenbait 
herrialdetan sei dira eta Frantzian lehen hezkuntzan 
lau egun besterik ez dira. Ordutegi hasiera eta ikasleek 
egunero ematen duten ordu kopurua ere oso anitza da. 
Bigarren Hezkuntzan ordutegi trinkoa izatea ohikoena 

Argi dago eskola denbora 
antolaketan hainbat motatako 
aldagaiek eragina dutela: 
kulturalak (bazkaltzeko, 
lan egiteko edota lo egiteko 
ordutegiak), klimatikoak 
(eskola ordu gutxiago hilabete 
beroenetan), eskolara iristeko 
distantzia edota garraioaren 
beharra…



da. Aitzitik, Lehen Hezkuntzan Robert Shuman 
Fundazioaren 2011ko txostenak bildu zuen moduan, 
Alemanian klaseak tradizionalki goizez bakarrik ematen 
dira, beste herrialde gehienetan ordutegia 8:00etan 
hasten da eta 15:00ean amaitu eta ordu bateko etenaldia 
dago bazkaltzeko. Gure inguruan ordutegi jarraitua 
gero eta gehiago hedatzen ari da , autonomia erkidego 
gehienetan eskaintzen da derrigorrez edo ikastetxeei 
ematen zaie aukera ezartzeko.

Argi dago eskola denbora antolaketan hainbat motatako 
aldagaiek eragina dutela: kulturalak (bazkaltzeko, lan 
egiteko edota lo egiteko ordutegiak), klimatikoak 
(eskola ordu gutxiago hilabete beroenetan), eskolara 
iristeko distantzia edota garraioaren beharra… Gaia, 
zalantzarik gabe, ez da neutrala. Izan ere, ordutegi 
edo egutegian edozein elementu aldatzeak eztabaida 
sortzen du hezkuntza komunitatean.

Oporraldien edo eguneroko ikastorduen banaketari 
buruzko iritziak justifikatzeko hainbat argudio 
erabiltzen dira aukera ezberdinen alde edo kontra, 
hala nola errendimendu akademikoa, kontziliazioa, 
lan eskubidea edo arrakala soziala besteak beste.

Badira erabakiak irizpide zientifikoetan soilik 
begiratuz eta ikasleriaren errendimenduen datuetan 
oinarriturik hartu behar direla diotenak. Ildo honetan 
egindako ikerketak ez dira ondorioztagarriak. 
Lehenik eta behin errendimendua zer den zalantzan 
jarri beharko litzateke, baina nolanahi ere, aldagai 
bakarrak, ordutegiak, ezingo lituzke inola ere ikasleen 
emaitzak onak hala txarrak diren adierazi. Ikasleen 
arreta mailaren mantentzea behatzea errazagoa izango 
litzateke. Irakasleentzat argi dago orduak aurrera egin 
ahala arreta gutxitzen dela eta, orokorrean, lehen 
orduak hobeak direla kontzentrazioa gehien eskatzen 
duten arloetarako. Hori dela eta, batez ere Lehen 
Hezkuntzan, non irakasgai bakoitzaren ordutegia 
malgutasun gehiagoz banatu daitekeen, arratsaldeko 
edo goizeko azken orduak, ordutegi trinkoaren 
kasuan, mugimendua eskatzen duten edo ludikoagoak 
diren arloetarako gordetzen dira. Etenak, laburrak izan 
arren, arreta hobetzen laguntzen dute. Baita frogatu 
da aste batzuk ahaleginean igaro ondoren arreta 
pixkanaka murrizten dela, eta, zoritxarrez, erlijio 
zikloen arabera antolaturiko hiruilabetealdi luzeetan, 
aste batzuk soberan daude edo atsedenak falta dira. 

Inork ez du zalantzan jartzen 
eskola kontziliazio tresna 
dela. Pandemiak erakutsi 
digu ia dugun bakarra dela. 
Kontziliazio neurriak urriak 
dira eta familia eredu nuklear 
tipikorako soilik diseinatuta 
daude. Hori dela eta, ordutegiak 
edo eskola egutegia ez badatoz 
bat familiako ordutegi edo 
oporraldiekin.
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Inork ez du zalantzan jartzen eskola kontziliazio tresna 
dela. Pandemiak erakutsi digu ia dugun bakarra dela.
Kontziliazio neurriak urriak dira eta familia eredu 
nuklear tipikorako soilik diseinatuta daude. Hori dela 
eta, ordutegiak edo eskola egutegia ez badatoz bat 
familiako ordutegi edo oporraldiekin, batez ere amek 
dutenekin, haiei egokitzen baitzaie ardura gehienetan, 
gizarteren antolaketak porrot egiten du.

Gurasoek erabiltzen duten beste argudioa da 
irakasleek bere interesa solik defendatzen dutela eta 
jardunaldi jarraitua inposatzen saiatzen direla. Guztiz 
zilegia izango litzateke langileek bere lan baldintzak 
hobetzen saiatzea eta horien artean ordutegia. Hala 
ere, eztabaida honetan irakasleek orokorrean, beste 
aldagai batzuetan arreta jartzen saiatu dira, modu 
orokorrean gaia aztertzen.

Estatu espainiarreko hezkuntza sistemaren desorekak 
nabariak dira eta bereziki Hego Euskal Herrian, sareen 
zatiketek eta gure gobernuek irakaskuntza publikoaren 
aldeko laguntza eskasak eraginikoak. Desoreka hau 
ikastordu jarraituaren aurka egiteko argudio gisara 
erabiltzen da, erranez ordutegi horrekin areagotuko 
liratekeela. Argi dago eskola denbora antolaketan 
hainbat motatako aldagaiek eragina dutela: kulturalak 
(bazkaltzeko, lan egiteko edota lo egiteko ordutegiak), 
klimatikoak (eskola ordu gutxiago hilabete beroenetan), 
eskolara iristeko distantzia edota garraio beharra… 
Gaia, zalantzarik gabe, ez da neutrala. Izan ere, ordutegi 
edo egutegian edozein elementu aldatzeak eztabaida 
sortzen du komunitatean.

Ordutegi jarraitua desorekak areagotzeko arriskua 
izango litzatekeela argudiatu ohi da. Erraten da 
Ikastetxe kontzertatuek ordutegi luzeagoa eskainiko 
balute beregana ditzaketela orain arte eskola 
publikoaren aldeko hautua egin duten asko.

Badaude beste aldagaiak beste herrialdetan kontuan 
izan dituztenak eskola ordutegia antolatzeko eta 
gurean aztertzeke daudenak. Horrela, Frantzia eta 
Alemanian lau oporraldien hasiera eta amaiera 
zonaldeka mailakatua da. Horrekin bi helburu lortu 
nahi dituzte: oporguneruntz gehiegizko ihesaldi 
bateratua ekiditea, garraio arazoak barne, eta aldi 
berean baliabide turistikoen erabilera luzatu.

Haur eta gazteen benetako beharrak erdigunean 
jartzen dituen eskola ordutegia izan beharko 
litzateke gure helburua. Behar horiek egoki asetzeko 
nahitaezkoak dira beste baliabide batzuk izatea eskolaz 
kanpoko jardueretan eta kontziliazioan laguntzeko. 
Oporraldietan eta eskola ordutegia amaitzean, hau 
edozein izanik ere, sukalde zerbitzua eta ikasleen 
garapenean laguntzen duten doako jarduera ludikoak 
bermatu beharko lirateke. Eskola ezin da izan 
haurtzaroko arretaren elementu bakarra. Haurtzaroko 
aisialdiaren sare publikoa eskasa da edo deuseza, eta 
sortu edo garatu beharko lirateke, baita auzoko eta 
herrietako egitura komunitarioak zabaldu.

Nafarroan DBHren hasieratik, jantokiaren eskaintzarik 
gabe eta eztabaida sozialerako inolako aukerarik 
gabe, goizetako ordutegi jarraitua ezarri zen. Ikasleak 
2:30etan edo 3etan etxeetara bideratzen dira, nahiz eta 
etxeetan inor ez egon eta bakarrik bazkaldu behar izan. 
Gainera, bazkaria prestatzeak gainkarga suposatzen du 
eta hau gehienetan emakumeen ardura izaten da.

Aldiz, haur hezkuntzako 2. zikloko gurasoen eskariei 
muzin egin zaie. Hamarkadetan ordutegi laburragoa 
edo malguagoa eskatu dute, soilik goizez edota 
bazkalostean amaitzen dena, haurrentzako astuna eta 
nekagarria delako goiz-arratseko ordutegia.

Nafarroan, ttanttaka bederen, urteak dira ordutegi 
jarraitua ezartzen hasi zirela, 9etatik 14arteko ikasketa 
jarduerekin eta nagusiki bi atsedenaldirekin. 2007-
2011 Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Itunak 
esperimentalki ezartzeko aukera ezarri zuen eskaria 
egiten zuten ikastetxe mugatuetan. Horretarako 
hainbat betebehar eskatzen zituen, horien artean, 
familien gehiengo batek onartzea eta irakasleek 
koordinatutako jarduera programa arratsaldez, doako 
edota gutxienez kostu murriztuarekin. Horretarako 
Hezkuntza Departamenduak diru laguntza 
eskaintzen zuen, baina murrizketak hasi bezain laster 

Badira erabakiak irizpide 
zientifikoetan soilik begiratuz 
eta ikasleriaren errendimenduen 
datuetan oinarriturik hartu 
behar direla diotenak.
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desagertu zen. Gogoz kontra bada ere, Hezkuntza 
Departamentuak baldintzak betetzen zituzten 
ikastetxeetan egutegia aldatzeko eskaera batzuk 
onartzen aritu da. Orain arte, ordutegi jarraitua ezarri 
den ikastetxeetan baikorki baloratu dute eta inork ez 
du lehenera itzultzeko eskatu. Beste ikastetxe batzuk 
“malgua” deituriko modalitatea aukeratu dute, astero 
ikasketa jarduerarik gabeko bi arratsaldetan. 

Nire iritzian, eguneroko eta asteroko ordutegia 
ikastetxeek bere autonomia gauzatzeko gaietako bat izan 
beharko luke. Ikastetxeen tipologia anitzak: hirikoek, 
herrietakoek, edota eskola konzentrazioek antolaketa 
desberdinak eskain ditzakete. Nafarroako esperientziak 
erakusten du ordutegia jarraituak onarpen zabala izan 
duela herri txikietan, non arratsaldeko jardueretan 
partaide izan diren udal erakundeak eta familiak. 
Hirietan aldiz, mantsoago hedatzen ari da aukera hau 
zailago delako guraso zein erakundeen partaidetza 
arratsaldeak antolatzeko garaian.

Dena den, egutegia eta ordutegiaren erabakien 
hautua egiteko, edozein delarik ere, baliabideak 
behar dira eskolaz kanpoko jarduerak burutzeko. 
Arrakala ez da ematen sareen artean soilik, ikasleen 
aisialdiaren erabilpenean alde handiak daude familien 
baliabide ekonomikoen arabera eta honek emaitza 
akademikoetan ere eragin handia du. 

Ikasturte honetan, pandemia dela eta, inorekin kon-
tsultatu gabe, Nafarroako Hezkuntza Departamen-
duak derrigorrez ezarri du ordutegi jarraitua Haur eta 
Lehen Hezkuntzako ikastetxe guztietan. Espero dugu 
ez dela etorri gelditzeko eztabaidarik gabe eta baliabi-
derik gabe.
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Aun siendo la provisionalidad de la medida comprensible, 
no debería hacernos olvidar de los costes a corto, medio 
y largo plazo que puede tener para alumnos, familias, 
docentes y equipos directivos, especialmente si esta 
ha venido para quedarse. Durante el presente curso, 
está lejos de ser óptima para los propios alumnos 
provenientes de entornos más vulnerables, alumnos de 
menor edad (infantil y primaria), alumnos con familias 
que realizan trabajos esenciales y no pueden teletrabajar, 
o alumnado NEAE: esto es, para alumnos que más se 
benefician de la presencialidad y socialización en el 
proceso educativo. 

A medio y largo plazo, la medida de extender la 
jornada continua puede contribuir a cronificar una 
práctica de organización escolar que tiene muchos 
peros, más aún cuando precisamente la pandemia 
nos ha mostrado que las escuelas deben ser espacios 
abiertos a la comunidad tantos días y tantas horas 
como sea posible, y necesario. Desde hace décadas el 
debate sobre la jornada escolar se ha extendido por 
todos los centros en España y también los de la CAPV, 
aunque en el caso de la CAPV (y de otras CCAA como 
Catalunya o Comunitat Valenciana) la normativa ha 
dificultado su implantación. En la medida en que 
las administraciones han transferido el poder de 
decisión a los centros, haciéndoles corresponsables de 
garantizar el derecho a la educación, se ha abierto un 
debate recurrente sobre la cuestión. En esta tensión 
entre coordinación y autonomía, la buena (y necesaria) 
idea de la autonomía ha sido el pretexto para que las 
administraciones ignoraran una serie de derechos 
y obligaciones hacia los alumnos que solo desde un 
marco de coordinación se pueden garantizar.

El experimento natural del cierre escolar ha supuesto 
una toma de conciencia colectiva acerca del papel de 
la escuela en todo el mundo. Desde el más recóndito 
lugar del globo hasta la escuela de nuestro barrio, 
la reflexión generalizada es que el componente 
socializador de la escuela no era un atributo más, sino 
quizás su hecho diferencial. Esto se hace más claro 
siendo conscientes de que la escuela está perdiendo 
la hegemonía de la transmisión del conocimiento 
por los avances de la tecnología y que por tanto, su 
liderazgo futuro depende aún más de formar personas 
para tener una vida plena.

La pandemia de la COVID-19 ha traído algunos 
cambios, ha acelerado varios procesos y ha requerido 
de medidas para adaptar la escuela a la nueva realidad. 
En particular, si la distancia social ha sido el imperativo 
del comportamiento en espacios cerrados, era por tanto 
necesario reducir el riesgo de exposición entre alumnos, 
organizar modelos híbridos para alumnos de edades 
más autónomas, y establecer medidas de prevención 
en los centros educativos que evitaran el contacto en 
espacios comunes. Uno de esos espacios era sin duda el 
uso masivo de comedores escolares. Bajo esa premisa, 
muchos centros educativos, de titularidad pública y 
concertada, que operaban bajo el sistema de jornada 
partida, hayan pasado provisionalmente a un modelo 
de jornada continua durante el curso 2020/21. La 
paradoja es pues, que a pesar de haber asumido que 
la reapertura era posible bajo ciertas condiciones, la 
necesidad de presencialidad es hoy mayor que nunca. 
Al igual que ocurriera en marzo, la brecha entre lo 
deseable (entonces, el mantener abiertas de las escuelas) 
y lo únicamente posible (entonces, el cierre escolar y la 
enseñanza a distancia) sigue manteniéndose. 

Una (nueva) jornada escolar 
tras la pandemia
Lucas Gortazar.
@lucas_gortazar
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La jornada escolar continua tiene varios defensores 
con la que se auto-perciben como ganadores: familias 
que quieren organizar la educación de sus hijos el 
mayor tiempo posible fuera de la escuela, docentes 
que priorizan la conciliación a la presencialidad 
(vía horas de teletrabajo), y administraciones que 
tienen la tentación de ahorrar gastos (en comedor y 
funcionamiento). 

Sin embargo, la alternativa de jornadas escolares más 
amplias, flexibles, abiertas a la comunidad local, tiene 
amplios beneficios para el conjunto de alumnos, 
docentes, familias y en suma, sociedad entera. Y esto 
es así por varios motivos. 

Primero, el que la pandemia nos ha traído; la escuela 
y las horas en la escuela son la primera y única 
oportunidad de los vulnerables para agarrarse al tren 
de la ciudadanía: en esto la investigación científica es 
apabullante y no entiende de culturas escolares, latitudes 
o aproximaciones ideológicas (mercado vs estado) en la 
educación. Es prácticamente una verdad universal. 

Segundo, el que tiene que ver con la psicología 
y neurociencia del aprendizaje. Los ritmos de 
aprendizaje, que no deben empezar demasiado 
pronto, que requieren de una pausa de al menos una 
hora después del mediodía y que tienen un pico de 
atención a media mañana y 2 horas después de comer. 
Una jornada comprimida, que empieza demasiado 
pronto (algo que adolescentes pagan muy caro, pues 
sus ritmos de activación son todavía más tardíos) es 
un despilfarro de recursos públicos si de lo que de 
verdad se trata es de que los alumnos aprovechen cada 
segundo en la escuela para aprender y desarrollarse. 

Sabemos cuál es la solución ideal, 
pero sabemos que, para llegar 
hasta ahí, hacen falta muchos 
recursos (allí donde hacen falta, 
no a discreción).

Tercero, porque, admitámoslo, las jornadas laborales 
de 25 o 30 horas no son posibles para casi ningún 
padre o madre, y si lo son, son precisamente a costa 
de las madres, lo que repercute negativamente sobre la 
igualdad de género. La escuela tiene una función de 
custodia (y por tanto, cuidado) fundamental que no 
podemos negar ni denostar y que a la luz de los hechos 
de la pandemia, está casi a la par de la educadora. 

Y cuarto, porque en jornadas amplias, pero flexibles, los 
docentes pueden también salir ganando si participan 
en su configuración y organización: la participación no 
se mueve en decisiones dicotómicas (jornada continua 
vs partida) sino en modelos de construcción colectiva, 
con muchos más matices que los necesariamente 
recogidos en esta antagónica batalla. 

Bajo estos cuatro puntos, las ganancias que los 
defensores de la jornada continua pueden parecer 
pírricas hasta para ellos, siempre y cuando todo el 
debate de la cantidad (más horas en la escuela) se vea 
acompañado con el de la calidad (mayor aprendizaje) 
y equidad (para todos). De nuevo y como señala el 
politólogo Adam Przeworski, nos encontramos en 
el valle de la reforma. Sabemos cuál es la solución 
ideal, pero sabemos que, para llegar hasta ahí, hacen 
falta muchos recursos (allí donde hacen falta, no a 
discreción), un énfasis modernizador (la escuela debe 
organizarse mejor, de forma más autónoma y abierta 
a la comunidad), y una apuesta decidida y liderazgo 
desde las instituciones públicas. En caso contrario, la 
pandemia acelerado procesos y tendencias… para ir a 
peor. 

La alternativa de jornadas 
escolares más amplias, flexibles, 
abiertas a la comunidad local, 
tiene amplios beneficios para el 
conjunto de alumnos, docentes, 
familias y en suma, sociedad 
entera.
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Nola datozen gazteak!
Iñigo Etxezarreta, Kattalin Miner.
Eihera Kooperatiba.

H
arritu egin zara, haserretu eta amorratu asko-
tan, ikasgelan ikusi dituzun gauza batzuk di-
rela eta. Frustratu egin zara beste batzuetan, 
eta beldurra eman dizu etorkizunak, ez duzu 

ikusten hezitzen ari zaren belaunaldi berri horri espero 
eta opa zenion eraldaketa potentziala, zure belaunal-
diak espektatiba horiek bete ez zituen arren. Esan izan 
duzu, askotan gainera, beldurra ematen dizula gazteak 
“nola” datozen, eta berretsi egin dizu zure adin antze-
koa duen profesionalak. Nola ez dira konturatzen ba, 
dituzten balizko erreferente horrenbesterekin. Zerga-
tik ez diote zure diskurtsoari, horren iraultzaile zaren 
horri, zuk bezain besteko garrantzirik ematen?

Maricón deitu dio ikasle batek beste bati zure 
muturren aurrean, eta oso gaizki iruditu zaizu. 
Aurreko larunbateko Anoetako kanpoan ere, gazte 
horren ondoan zegoen gizonak hala deitu zion 
jokalari bati. Gizon hori bere Aita zen gainera. Zuk 
errealeko kamiseta daramazu gaur jantzita, igandean 
irabazi zuelako. Naiara oso isila da, ez du inoiz 
iniziatibaz parte hartzen, eta gutxitan entzun izan 
duzu besteen aurrean hizketan. Amorrua ematen 
dizu zure azterketetan ideiak ondo idatzi eta ordenatu 
egiten dituelako zure ustez, eta nahi duzu eztabaidetan 
ere hala izatea. Etorri dira gaur hezkidetza lantzera 
klasera, eta bertan, ordea, neska eta mutilak banatu 
direnean, Naiarak bere irtzia bota du, bizipen batzuk 
ere konpartitu ditu eta, harritu egin zara hori esan 
dizutenean. Agian ikasgelako giroak eta botere-
harremanek badute horretan eragina, eta zer pentsatua 
eman beharko luke. Umoretik bizi duzu batzuetan 
mutil batzuek duten letra kaskarra, nola da posible, 
tira, zein narratsak diren mutilak batzuetan. Eta zein 

Ez duzu ikusten hezitzen ari 
zaren belaunaldi berri horri 
espero eta opa zenion 
eraldaketa potentziala.
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gustoa kontrara, neska gehienek duten kaligrafia 
garbia. Ez zara konturatu, ordea, hori ere ez dela 
kasualitatea, exijentziak ez diren bezala. Pena da, egia 
esan, etikako ikasgaian etorkizunaz eztabaidatzeko 
jarri duzun pelikula baten osteko eztabaidan, gazte 
gehienek bikotekide eta umeekin bizi nahi izatea, 
erosiko duten etxe sasi-moderno batean. Pelikulako 
protagonistak heterosexualak dira eta bikotearekin 
amaitzen dute ia pelikula gehienetan. Hitz egin izan 
diezu gainera zure bikote heterosexual eta umeen 
inguruan, harremak desformalizatze aldera. Egungo 
gazteak berdin jazten direla pentsatu izan duzu 
batzuetan, sare sozialen eta globalizazioaren izenburua 
jarri diozu ideia horri, baina ez zara inoiz gona edo 
azkazalk pintatuta joan Aitor, edota aurpegian ileak 
utzita, Maite. 

Guk betetzen ez ditugun espekatiba eta nahiak ez 
ditugu gazteen gainean ipini etengabe, eta gainera, 
guk hautsi ez genituen arau batzuek ezbaian jarri 
dituzte gazte horiek, edo batzuek behintzat. Ardura 
dugu profesional eta hezigune moduan, gure 
jardunaren inguruko berrikusketa egitea, eta ez hori 
bakarrik, neurri eta erabaki batzuk ere hartzeko. 
Ezin dugu karitatetik jardun, araua jarri behar 
dugu ezbaian, baldin eta zapuzten gaituzten jarrera 
horiek aldatzen hasi nahi badugu. Ezin dugu ahaztu, 
arau heteropatriarkalarekin ikasleek duten lehen 
harremanetako bat gu geu garela, indibidual zein 
kolektiboki. Garaia da beraz, ikasleekin egiten diren 
hezkidetza lanketetatik haratago, beharrezkoak direnak 
noski, gure lana eta hezkuntza bera, feminismotik 
berrikusten hasteko. 

Garaia da beraz, ikasleekin 
egiten diren hezkidetza 
lanketetatik haratago, 
beharrezkoak direnak noski, 
gure lana eta hezkuntza bera, 
feminismotik berrikusten 
hasteko.
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E
lizondon Ikama Ikasle Antolakundea aurkez-
tu genuenean, egun inposatzen zaizkigun eta 
agortuta dauden hezkuntza ereduak iraultzera 
gentozela esan genuen. Ilusio handiko eguna 

izan zen guretzat aurkezpen eguna bera, baina dena ez 
zen egun horretan hasi, aurreko ikasturtea ere martxan 
eman genuelako.

2019ko ekainean Donostian bildu ginen lehenengo aldiz 
Euskal Herri osoko ikasleak, bertan bakoitzak tokian 
toki aurrera eramandako borrokak partekatu eta horien 
gainean hausnartuz. Gauza bat argi geratu zitzaigun, 
hezkuntza sistemen zapalkuntzek forma ezberdina 
hartzen dute Euskal Herriko txoko ezberdinetan; baina 
ez dira inolaz ere problematika isolatuak. Aiaraldean, 
Baionan edo Tuteran ditugun problematikek elkargune 
bat dute, zapalkuntza egiturazkoa baita. Hau horrela, 
ikasle mugimenduaren garrantziaren inguruan eta 
izan beharko zukeenaren inguruan hausnartu eta 
hezkuntza burujabetzaren alde lanean egongo zen 
ikasle mugimendu bakar bat artikulatzeko beharra ikusi 
genuen momentu horretan.

Hari horri tiraka, sukaldeko lana egiteari ekiten genion 
udan zehar, Bilbon ikasturte hasieran burutu genuen 
asanbladara arte. Orduan, borroka lokalak erdigunean 
jarriko zituen “Gora Ikasleon Borroka” dinamika 
martxan jartzea erabaki genuen, azaroaren 28ko ikasle 
greba mugarri izan zuena. Horren ostean, abenduako 
azken asanblada nazionalean, borrokaldiko balorazioa 
egin eta antolatzeko beharra geneukala ondorioztatuta, 
ikasle subjektu berri bat sortzeko Kargatzen Eratze 
Prozesua eztabaida faseari bide eman genion.

Eratze prozesu honetan hainbat galdera egin genizkion 
gure buruari. Horien artean lehenengoa nondik gatoz? 
izan zen, historian zehar gertatutako mugimendu 
iraultzaile gehienetan ikasleek futsezko paper bat 

Gora ikasleon 
borroka!
Ikama. 
Ikasle Antolakundea.
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gainean erabakiak hartzeko eskubidea dugulako. Eta 
Nazionala, herri gisa gure nortasunari egokitua eta 
gure errealitateari erantzuteko prestatuta egon beharko 
lukeelako.

Azkenengo blokean, aldiz, nola egingo dugu? galderari 
erantzuna topatzen saiatu ginen. Horretarako Ikama 
Ikasle Antolakundea borrokarako tresna bezala 
definitu eta honek izango zuen ezaugarritzearen 
inguruan solasten ibili ginen. Baita bidea noren 
eskutik egingo genuen hausnartzen ere, hezkuntza 
komunitatea honetarako klabea izanik.

Egun, eratze prozesua oso anitza eta aberasgarria 
izan zela esan beharra daukagu, Kargatzen Eratze 
Prozesuan ateratako ondorio eta hausnarketa guztiak 
Ikasle Borrokaren Izpia deituriko liburuxkak jasotzen 
dituelarik.

Hala ere, Covid-19ak gure bizitzak hankaz gora jarri 
ditu eta ikasleon zein hezkuntza komunitatea osatzen 
dugunon bizi baldintzak okertu dira. Hezkuntza 
sistema agortu honen hutsuneak geroz eta ageriagoak 
dira, hezkuntzaren gaia denon ahotan egotera pasatuz. 
Kalean 6 eta klasean 26 gauden bitartean, ratioek 
jeitsi gabe jarraitzen dute; ez digute garraio eta jangela 
seguru eta duin bat bermatzen; indibidualizazioa eta 
kontrol soziala areagotzen den bitartean, ikastetxeak 
eta hauen inguruak indar polizialez betetzen dizkigute 
segurtasunaren eta osasunaren izenean; bitarteko 
telematikoen eskuragarritasun eta doakotasun eza; 
euskararen aurkako neurriak geroz eta gehiago 
dira, honen hedapenerako planek gabezi izugarriak 
erakusten dituzten bitartean, eta abar luze bat. 
Gainera, hartzen ari diren erabaki guztiak, nola ez, 
hezkuntza komunitatearekin hitz egin gabe egiten 
ari dira, agintarien nahi ekonomikoak gure beharren 
gainetik jarriz.

jokatu dutela ikusi genuelarik, bai Euskal Herria 
mailan zein mundu mailan ere. 

Bigarrenik, non gaude? galdera planteatu eta gaur egun 
hezkuntzak daukan egoeraren azterketa egin genuen; 
lokaleko txikitasunaren analisia egitetik mundu 
mailako analisi bat egitera arte. Horrela ohartu ginen 
munduan nagusi den sistema, sistema kapitalista 
heteropatriarkala dela eta honek ere hezkuntzan 
bere isla duela, sistemaren engranajearen barruan 
ezinbesteko pieza baita gizartearen parametroen 
baitan izaki perfektuak izango diren herritarrak 
produzitzeko diseinatuak baitaude. Bestalde, Espainiar 
eta Frantziar estatuek Euskal Herrian inposatzen 
dituzten hezkuntza sistemak, herri zein norbanako 
gisa zapaltzen gaituztela ikusi genuen, Euskal Herrian 
burujabetzaren aldeko borrokan bidea hartu dugunok 
geroz eta gehiago garela ikusiz gainera.

Ibilbidean zehar hezkuntzaren gaineko hainbat 
irakurketa egin eta gure proiektu politikoa izango 
litzatekeena diseinatzen joan gara, norantz goaz? 
blokeko korapiloak askatzen saiatuz. Eztabaida luzeak 
eman ostean, Euskal Eskola Herritar eta Burujabea 
bezala definitu dugun hezkuntza eredua bihurtu da 
gure zerumuga; publikoa, askatzailea, burujabea eta 
nazionala bezala ezaugarritzen delarik. 

Publikoa izan behar dela diogunean ez diogu doakoa 
izan behar dela bakarrik, benetan publikoa izateko 
herritarra, denon eskura egongo dena, euskalduna, 
feminista eta inongo segregaziorik gabekoa izan behar 
dela ere esaten dugu. Askatzailea, hezkuntza sistemak 
bizi eredua askatzaileak garatzeko tresnak eman eta 
pertsona kritiko eta aktiboak hezi beharko lituzkeelako, 
ikasleak hezkuntza prozesuaren erdigunean jarriz. 
Burujabea, herri bat garen heinean, gure hezkuntza 
sistemaren inguruan hausnartu, eztabaidatu eta honen 

Norantz goaz? Euskal Eskola 
Herritar eta Burujabea bezala 
definitu dugun hezkuntza 
eredua bihurtu da gure 
zerumuga; publikoa, askatzailea, 
burujabea eta nazionala bezala 
ezaugarritzen delarik.
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Baina inposatutako hezkuntza eredu hauek aspaldi 
agortu ziren, birusa agertu baino askoz lehenago 
ere. Aurretik genituen hezkuntza ereduak ez ziren 
gure neurrira diseinatutakoak eta are gutxiago 
orain bizi dugun testuinguru pandemikoarekin. 
Hezkuntza sistemek goia jo dute. Orain gainera, 
LOMLOE espainiar estatuko hezkuntza lege berria 
onartu berri du Kongresuak. Goiz da balorazioak 
egiteko baina aurreikusi dezakegu lege honek ez 
dituela euskal ikasleriaren beharrak asetu eta aurretik 
zerrendatutako arazoei irtenbiderik eskeiniko. 
Genuena erreproduzitzen jarraituko dute hezkuntza 
sistemek aurpegia zurituko badute ere.

Gainera, birusagatik okerrera egin duten baldintzak 
hobetzeaz harago, denok ditugu gure ikastetxean aldatu 
nahiko genituzkeen gauzak. Horretarako, eta aurkeztu 
ginenean esan genuen bezala, hezkuntza sistema 
iraultzeko ezinbestekoa da lokaleko txikitasunetik 
eragitea. Zintzoki uste dugu lokaleko borrokak 
aurrera eramanda eta ikastetxeetan garaipen txikiak 
lortuta helburu handiak lor ditzazkegula. Lokaleko 
problematika hauei erantzuteko eta borrokak aurrera 
eramateko erraminta den Gure Ikastetxean Borrokatu 
gida aurkeztu izan dugu aurtengo ikasturtean.

Txikitik eraginda, ikasleon arteko saretzetik eta 
hezkuntza komunitatearen eskutik borrokatzera goaz. 
Bestelako hezkuntza eredu bat behar dugulako eta 
hau posible delako jarraitu dezagun martxan, jarraitu 
dezagun borrokan eta Euskal Eskola Herritar eta 
burujabea eraikitzen!

Gora martxan dagoen ikasleria eta gora ikasleon 
borroka!

Txikitik eraginda, ikasleon 
arteko saretzetik eta hezkuntza 
komunitatearen eskutik 
borrokatzera goaz.
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LOMLOE legea
vs konpetentzia
ekosoziala
Jose Manuel Gutiérrez Bastida.
Irakaslea.

NBEko idazkari nagusia zela esan zuen esaldi hori 
COP 15 goi-bileran, Kopenhagen. Aipua kasik zine-
matografikoa da: auto bat ekartzen digu gogora bat-
-batean (modernitatearen ikurra), Thelma eta Louis 
amildegirantz zeramatzan Ford Thunderbird autoaren 
tankerakoa. Hiperkontsumismoaren presioak azele-
ragailua saka tzeari uztea eragozten digu, eta bideak 
amildegiaren ertzerantz garamatza, kolapsorantz. 

Giza jardueraren adierazleak eta jarduera horrek Lur 
sisteman eragindako inpaktuaren adierazleak gora 
egin dute pixkanaka eta etengabe joan den mendearen 
erdira arte. Inoiz ez bezala egin zuen gora masa-
kontsumoak (ELGEko herrialdeetan), hazkunde 
demografikoak, hazkunde ekonomikoak eta herrien 
urbanizazioak, eta, horren ondorioz, 1950. urteaz 
geroztik sekulako bizkortzea gertatu zen, abiadura 
izugarri areagotu zen, Ban Ki Moonek aipatutako 
amildegirantz garamatzana. Urte hori aro berri baten 
mugarria da: antropozenoa. Estratu geologikoetan 
aztarna uzten duten giza jarduera industrialaren 
ebidentziek, hondakinek eta ondorioek eragindako 
lehenbiziko periodo geologikoa. 

Historiaren egungo une honetan, askotariko eta elkarri 
lotutako larrialdien testuinguru batean, materiala 
urritzen ari den eta osasun-larrialdiko egoeran gauden 
honetan, azken batean, krisi ekologiko eta sozial 
globala eta krisi zibilizatorioa bizi dugun garaiotan, 
bidegurutze izugarri baten aurrean gaude. Erabakiak 
hartu behar dira: zer-nolako etorkizuna nahi dugun eta 
nola eraiki nahi dugun etorkizun hori, zer oinarriren 

“Oina azeleragailuan trabatuta 
daukagu, eta amildegirantz 
goaz zuzen-zuzenean” 
(Ban Ki Moon, 2009)
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Aro berri baten mugarria 
da: antropozenoa. Estratu 
geologikoetan aztarna 
uzten duten giza jarduera 
industrialaren ebidentziek, 
hondakinek eta ondorioek 
eragindako lehenbiziko periodo 
geologikoa. 

gainean sortuko dugun beste gizarte-mota bidezkoago 
eta sozialki ekitatiboago bat, eta zer jarduerari ekingo 
diogun biosferaren zikloekin bat datorrena. 

Berebiziko garrantzia du jabetzeak behar bezala 
funtzionatzen duen biosferarik gabe ezin dela gizarterik 
egon, eta gizarterik gabe ez dagoela funtzio sozialik, 
zaintzak edo ekonomia barne. Horretaz jabetzeko 
ezinbestekoa da pentsamendu holistikoa, sistemikoa 
eta diziplina anitzekoa, aztertu eta kudeatuko badugu 
bizi garen munduaren konplexutasun kausala. 
Hortaz, erabat premiazkoa da ikuspegi ekosozial berri 
bat aplikatzea, elkar ulertzeko eta planetako izakiekin 
dugun harremana ulertzeko modu berri bat, ongizatea 
ulertzeko modu berritua: zibilizazio ekosoziala, oinarri 
izango dituena giza hazkundea batetik, eta planeta 
mugatu batean askatasunaren, nahikotasunaren eta 
erantzukizunaren artean dagoen oreka hauskorrari 
buruzko ikaskuntza bestetik. Zibilizazio bat, zeinak 
ahotan erabiliko baititu, besteak beste, honako hauek: 
aberastasuna banatu, desberdintasunak desagerrarazi, 
ekitatea sortu, biodibertsitatea zaindu eta areagotu, 
ekonomia deskarbonizatu, kontsumoa murriztu, 
justizia sozialean hazi, giza harremanak, elkartasuna, 
sexualitatea, zaintzak, etab. 

Ikuspegi ekosozialak berekin dakar ongizate 
psikologikoa maximizatzea eta harmonia zein gizarte-
kohesioa sustatzea. Arazo sozialei eta ekologikoei 
irtenbidea ematea du xede, eta horrezaz gain, 
pertsonei zoriontsuago izaten laguntzea, inor atzean 
utzi gabe. Horretarako, aparteko garrantzia ematen 
die giza harremanei, eta giza jarduerari buruzko 
gogoeta ororen erdigunean bizitza jartzen du, eta 
oinarrizko bi printzipio hauek aitortzen ditu: gizakiak 
guztiz elkarren mendekoak eta ekomendekoak gara. 

Etorkizunari itxaropenez begiratzeko, ekoherritar-
tasuna eraiki behar dugu, xede izango duena ongi-
zate ekologikoa eta soziala modu integralean lor-
tzea, kritikoa izango dena munduari eragiten dioten 
gaien inguruan eta gizartean jarrera jakin bat izango 
duena. Lucie Sauvé quebectarrak esaten duenarekin 
bat, “hemen elkarrekin bizitzen” jakiteko. Eta hori 
eraiki ahal izateko, ikuspegi horretan prestatutako 
pertsonak behar dira. Eta egungo hezkuntzak ez 
du balio; jakina, hezkuntzan ere trantsizioa behar 
dugu.
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“Hezkuntza da mundua aldatzeko 
daukagun armarik boteretsuena” 
(Mandela, 2002)

Jakina, erabat ados gaude Mandelarekin. Alabaina, 
“arma boteretsua” da bai eliteen interesak asebetetzeko, 
bai guztion ongia lortzeko. Ezinbestez eraldatu 
behar dugu hezkuntza bankario eta merkantilista 
tradizionala, eta pentsatzen ikasteko eta aukera berriak 
sortzen ikasteko hezkuntza bilakatu. 

Mundua eskala esponentzialean ari da aldatzen, 
eta kolapso zibilizatorio baterako bidean egon 
gaitezke. Nolanahi ere, antropozenoan ez da bizitzen, 
antropozenoan biziraun egiten da. Hortaz, gizarteak 
prestatuta egon behar du; hau da, erresilientea izaten 
ikasi behar du, ekologiaren aldetik beste egoera 
jasangarriagoak eta sozialki bidezkoagoak sortzen ikasi 
behar du. Aldaketa hori modu ekosozialean eman 
behar dugu, hezkuntza ekosoziala oinarri hartuta. 

Hezkuntzaren alorrean, Finlandia oso adibide interes-
garria da PISA txostenaren emaitzak direla eta, baina, 
batez ere, aztergai dugun gaiari dagokionez, Garapen 
Jasangarrirako Hezkuntzarekiko (GJH) duen konpro-
misoagatik, hango eskola publikoen eta irakasleen ka-
litatea oso handia baita, eta irakasleen formakuntza eta 
hezkuntza-alorreko ikerketa estimu handitan baitituzte. 
Finlandiako ikasketa-planaren arabera, eskola etorkizun 
onaren itxaropena den ikaskuntza-komunitatea da, eta 
konpetentzia ekosozialaren oinarriak finkatzen lagun-
tzen du. Horretarako, ikasleak munduaren aniztasunak 
modu irekian eta jakin-minez ezagutzera animatzen 
ditu, eta etorkizun bidezkoago eta jasangarriagoaren 
alde jardutera bultzatzen ditu.

Bestalde eta ikuspegi kritiko batetik, PISA txostenak 
(ELGE erakundearen proiektua, zeinak kide diren 
herrialdeen hazkunde ekonomikoa babesten duen) 
sustatzen dituen gaitasunak, bai eta helburuetan 
oinarritutako lana, adierazleak eta estandarrak ere, 
besteak beste, hezkuntzan txertatutako terminoak dira, 
edo, are okerrago, inposatutakoak, eskolak sistema 
ekonomiko hegemoniko baterako langileak sortu 
ditzan, eskola lanaren logikaren mende jar dadin eta 
misio bakarra izan dezan: langile moldagarriak sortzea 
eta sailkatzea, haien jarrera eta portaera enpresaren 
beharretara egokitzeko.

“Konpetentzia ekosoziala, ezinbestekoa 
zure osasunerako” (Educación 
Ambiental kolektiboa #EA26)

Hala ere, konpetentzia ekosoziala eskaera bilakatu da 
aurtengo udaberrian eta udan, hezkuntzako lege berria 
eztabaidagai izan baitzen parlamentuan. Hezkuntza-
alorreko zenbait gizarte-mugimendu konpetentzia 
ekosoziala lege berrian sar dadin eskatzeko mobilizatu 
ziren. Zergatik konpetentziatzat hartuta? Hori baita 
modu bakarra, gaur egun, ziurtatzeko jasangarritasuna 
eta ikuspegi ekosoziala curriculumaren arlo guztietan 
txertatu eta hedatuko dela. Konpetentzia bat izateak 
berekin dakar jasangarritasuna zeharkako elementu 
bilakatzea, eta hori ikaslearen hezkuntzari begira 
askoz interesgarriagoa, efektiboagoa eta efizienteagoa 
da, ikasturteren batean ikasgai gisa lantzea baino. 
Konpetentzia batek xede pedagogiko guztiak hartzen 
ditu bere baitan.

Konpetentzien bidez ikasleari bere ingurunean 
bizitzeko eta egungo zein etorkizuneko munduan 
bizitzeko tresnak, trebetasunak eta ezagutzak ematen 
bazaizkio, konpetentzia ekosoziala ezinbestekoa da krisi 
ekosozialean bizirik irauteko eta errealitatea eraldatzeko.

Horregatik guztiagatik, justizia soziala eta oreka 
ekologikoa lortze aldera, konpetentzia ekosozialak 
beharrezko ezagutzak, trebetasunak, gaitasunak, 
jarrerak eta abileziak mobilizatzen ditu, egungo eta 
historian zeharreko fenomeno eta arazo ekosozialen 
azterketa konplexu eta kritikoa egiteko, balioak 
argitzea barne, eta, hala, norberaren onerako eta 
guztien onerako jarduteko, bakarka zein taldean, 
errealitate ekosoziala eraldatzeko.

Konpetentzia ekosozialak egungo zein iraganeko fe-
nomeno eta arazo ekosozialak ulertzen lagundu behar 
du, hau da, modu konplexu eta kritikoan dibertsifi-
katutako testuingurutan ulertzen lagundu; eta, horre-
zaz gain, gizartearen funtzionamendu demokratikoan 
parte hartzeko eta herritartasun demokratikoa balia-
tzeko gaitasuna ezagutzen ere lagundu behar du.

Konpetentzia ekosozialak arazo ekosozialen kausekin 
lotutako balioak aztertzen ditu, eta ingurune ekosozial 
desberdinetan modu konstruktiboan komunikatzeko 
aukera ematen du.
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Premiazkoa da ikuspegi ekosozial 
berri bat aplikatzea, elkar 
ulertzeko eta planetako izakiekin 
dugun harremana ulertzeko 
modu berri bat, ongizatea 
ulertzeko modu berritu.

Konpetentzia ekosozialak etika ekosoziala eraikitzen parte 
hartzeko ahalduntzen du, bai eta tokiko zein benetako 
eraldaketa ekosoziala lortze aldera jarduteko ere.

“Ingurumenaren gaineko sentsibilitatea eta garapen 
jasangarrirako hezkuntza maila guztietan barnera-
tuko dituen curriculum bat ari gara lantzen, zehar-
kako gai gisa eta berariazko gai gisa; denek konpe-
tentzia ekosoziala eskuratu dezaten nahi dugu, ja-
kintzagai guztiak ingurumenaren ikuspegia oinarri 
hartuta lantzeko” (Celaá, 2019)

Horixe adierazi zuen Hezkuntza ministroak Madrilen 
izandako COP25 goi-bileran (Txilen egitekoa bazen ere, 
azkenean Madrilen izan zen), krisi ekosozial globalari 
orokorrean eta klima-aldaketari bereziki erantzuteko 
konpromiso beteko une “historiko” baten hastapenean. 

NBEren eta Unescoren manuekin bat etorrita, lege-
aldaketan (legez, epeak direla eta, ezin zen lege “berri” 
bat garatu) jasangarritasunaren inguruko 33 aipamen 
egiten dira, eta nabarmentzekoa da sarreran egindakoa: 

…garapen jasangarria 2030 Agendan ezarritakoaren 
arabera lantzearen garrantzia aitortzen du. Hortaz, 
garapen jasangarrirako hezkuntza eta mundu-mailako 
herritartasuna derrigorrezko irakaskuntza osoko hez-
kuntza-plan eta -programetan txertatu behar dira; ho-
rrezaz gain, pertsona guztiek bizitza emankorra izate-
ko, erabaki oinarrituak hartzeko eta munduko herritar 
guztioi eragiten dizkiguten arazoei aurre egite aldera 
eta irtenbidea emate aldera jarrera aktiboa hartze-
ko –bai tokian-tokian, bai munduan– beharrezkoak 
dituzten ezagutzak, gaitasunak, balioak eta jarrerak 
hartu behar ditu bere baitan. Garapen jasangarrirako 
eta munduko herritartasunerako hezkuntzak barnean 
ditu bakerako eta giza eskubideetarako hezkuntza, 

nazioartekotasunaren ulermena eta kulturarteko hez-
kuntza, baita trantsizio ekologikorako hezkuntza ere, 
tokian tokiko ekintza alde batera utzi gabe, horiek 
guztiak ezinbestekoak baitira klima-larrialdiari aurre 
egiteko; horrela, ikasleek jakin ahal izango dute zer 
ondorio dituzten gure eguneroko ekintzek munduan, 
eta, hortaz, enpatia izango dute beren ingurune natu-
ral eta sozialarekiko.

Legeak dituen helburuen artean, hau dio e) apartatuak: 

Bakerako, giza eskubideekiko errespeturako, elkar-
bizitzarako, gizarte-kohesiorako, lankidetzarako 
eta herrien arteko elkartasunerako prestatzea, eta 
izaki biziekiko eta ingurumenarekiko eta, bereziki, 
basoekiko eta garapen jasangarriarekiko errespetua 
bultzatuko duten balioak eskuratzea.

Hori garatze aldera, Lehen Hezkuntzan zera zehazten da:

… hirugarren zikloan, gizalegezko balioetan eta 
balio etikoetan oinarritutako hezkuntzaren arloa 
gehitu da. Arlo horretan, bereziki landuko dira giza 
eskubideen zein haurren eskubideen eta Espainia-
ko Konstituzioan jasotakoen ezagutza eta haiekiko 
errespetua, garapen jasangarrirako eta munduko 
herritartasunerako hezkuntza, emakumeen eta gi-
zonen berdintasuna eta aniztasunarekiko errespe-
tuaren balioa, xedetzat hartuta espiritu kritikoa eta 
bakearen eta indarkeriarik ezaren kultura sustatzea.

Eta Bigarren Hezkuntzan, antzeko terminotan, “Gi-
zalegezko balioetan eta balio etikoetan oinarritutako 
hezkuntza izango dute, eta bereziki landuko dute go-
goeta etikoa”.

Eta azkenik, seigarren xedapen gehigarriak zera 
xedatzen du:

garapen jasangarrirako eta munduko herritartasu-
nerako hezkuntza kontuan hartuko da irakasleen 
prestakuntza-prozesuetan eta irakasle-funtziorako 
sarbidean (...); 2022rako, garapen jasangarrirako 
hezkuntzari buruzko ezagutzak eta trebetasunak 
irakasle-funtziorako sarbide-sisteman sartuko dira. 
2025ean, halaber, Derrigorrezko Bigarren Hezkun-
tzako irakasle guztiek 2030 Agendan ezarritako hel-
buruen inguruko kualifikazioa izan behar dute.

Planteamendua eskasa da nabarmen, krisi ekosozial glo-
balaren ondoriozko premiarako. Legearen helburuen 
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azalpenean, oraindik ere zera esaten da: “ikasle guztiei 
bizitza osoan ikasteko eta gizartean zein lan-arloan be-
te-betean parte hartzeko aukera ematen dieten konpe-
tentziak”, eta lanaren merkatura bideratutako hezkun-
tza-sistemaren ikuspegi merkantilistara hurbiltzen gaitu 
berriro, pertsonen garapen osora baino gehiago. 

Legea izapidetze-prozesuan zela, hainbat kanpaina 
eta erakunde agertu ziren konpetentzia ekosoziala 
gehitzearen alde, eta planteamendu horiekin bat 
datozen talde parlamentarioekin elkarrizketak ere egin 
ziren. Harrera onak eta ildo horretako lan-erantzunek 
ez zuten emaitzarik izan zuzenketa-proposamen bakar 
batean ere, nahiz eta 1.300 baino gehiago egin ziren. 
Ekosozial terminoa ez da bakar batean ere ageri, eta 
jasangarritasunari buruzko aipamena desarrollismo 
jasangarriarekin lotuta ageri da (ustez ezkertiarrak 
diren planteamenduetan ere bai). Parlamentuko 
izapideak ez du inolako aurrerapenik eragin aztergai 
dugun gaiari dagokionez. 

Legea azaroaren 19an onartu zen Kongresuan, 
eztabaida zakar eta lotsagarri baten ondoren, zeinetan 
eskuinak berriro ere hezkuntza arma gisa erabili 
zuen, ez Mandelak erabili zuen zentzuan, baizik eta 
jaurtitzeko tresna gisa. Lege horretan hezkuntza-
sistema berriaren helburuak eta printzipioak adierazi 
dira, nola pedagogikoak hala antolakuntzakoak. 

Orain curriculuma garatu behar da, han zehaztuko 
baitira konpetentziak eta konpetentzia horiek garatze-

ko modua. Lan horretan EBk 2008an zehaztutako oi-
narrizko konpetentziak hartuko dira oinarri, eta haien 
artean Herritartasunerako konpetentzia dagoenez, hez-
kuntzaren ikuspegi ekosozialaren planteamenduak har 
ditzake bere baitan, hipotetikoki. Esan dezakegu, hala-
ber, Hezkuntza eta Lanbide Heziketa Ministerioak begi 
onez ikusten duela konpetentzia “ekosoziala” garatzea, 
edo, hori baino ziurrago, “jasangarritasunerako” edo 
“garapen jasangarrirako” konpetentzia garatzea. 

Legean 2030 Agenda eta Agendan zehaztutako 
Garapen Jasangarrirako Helburuak sartu izanak –
nahiz eta zenbait kritika egin– konpetentzia horiek 
esparru egokiago batean ereiteko eta ikuspegi ekosozial 
bat zabaltzeko eremu bilakatu da legea.

Eta azkenik, LOMLOE legea ikuspegi 
ekosozialarentzat aukera galdua da. Baina, egia esan, 
ez genuen itxaropen handirik. Saiatu beharra genuen, 
eta hala egin dugu. Nolanahi ere, hezkuntzaren gai-
zerrendari premia ekosozialari buruzko eztabaida 
gehitzea lortu dugu, eta konpetentzia sozial bat 
proposatzeak aukera eman du trantsizio ekosoziala 
beharrezkoa delako ideiaren inguruan hainbat 
iritzi biltzeko. Azken batean lortu da ingurumen-
hezkuntza, hezkuntza ekosozial horren euskarri 
eskasa baina beharrezkoa, lehenbizikoz sartzea 
Hezkuntza eta Lanbide Heziketa Ministerioan, eta 
hori behin betiko izatea espero dugu. Beharbada, 
berez, eztabaidari hasiera baino ez zaio eman.
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La Ley de Educación
de Catalunya (LEC). 
Balance
de una década
Ramon Font.
Miembro de USTEC-STEs(IAC).

Los peores presagios sobre la LEC, tras diez años 
de andadura, se han cumplido. Se fraguó y puso 
en marcha entre cinco huelgas educativas y con 
la oposición del 70% del profesorado según una 
encuesta que se filtró, encargada por el entonces 
Conseller Ernest Maragall.

Aprobada en 2009, se asienta sobre cuatro pilares, 
uno de los cuales -el decreto de evaluación- queda 
pendiente. Los tres restantes decretos, el de autonomía 
de centros (2010), el de direcciones (2010) y el de 
provisión y perfiles (2014) son el depliegue de una 
ley que está resultando ser el mascarón de proa del 
neoliberalismo educativo.

Díme de qué presumes
y te diré de qué careces

Con todas las carencias de la transición, si en algún 
sitio se dió una ruptura constituyente fue en la 
educación. Pasamos de la escuela franquista, los 
“colegios nacionales”, a una escuela democrática. De 
unas direcciones de centro que se manejaban con una 
disciplina cuartelaria, a unos claustros democráticos, 
donde las decisiones se tomaban en asamblea, 
incluso llegaron a repartirse, en algunos de ellos, los 
complementos salariales de las direcciones. Fue en ese 
contexto donde muchos y muchas, otrora jóvenes, 
aprendimos de nuestros y nuestras docentes la práctica 
democrática y respiramos un aire de libertad, después 
de la larga noche franquista.
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Lamentablemente, con la LEC, las direcciones 
pasan a ser, de representantes de los centros ante la 
administración a reprentantes de la administración en 
los centros, con lo cual, a pesar de la tan cacareada 
autonomía de centros, se convierten en el último 
eslabón de la cadena de mando de la administración. 
La elección de la dirección queda, por ley, desvinculada 
de la asamblea del claustro y más vinculada a la 
administración, hecho que se agravará, desde la 
LOMCE, con una mayoría de la administración en 
la elección de la dirección. La teórica autonomía de 
centros quedará, desde entonces, tocada de muerte.

El poder de los claustros queda cercenado desde 
entonces y éstos pasaran, de ser asambleas democráticas 
dónde se tomaban las decisiones por consenso o por 
mayoría, a ser misas donde una persona oficia y el 
resto dice amén. Lo más activo que se produce desde 
entonces en los claustros, cosa que se agrava con el 
paso del tiempo, es mirar el reloj para saber cuándo 
terminará.

El abecé de la educación:
predicar con ejemplo

Es sabido que, tanto en la infancia como en 
la adolescencia -incluso en etapas posteriores-, 
aprendemos más de lo que vemos y vivimos que 
de lo que nos cuentan. Tenemos integrados en los 
currículos los valores democráticos; en cambio, lo 
que ve el alumnado es una persona que manda con 
una autoridad incontestable y el resto que obedece. 
Esta situación no ha dejado de empeorar desde la 
aprobación el 25 de marzo de 2014 –en plena semana 
de lucha de la asamblea de trabajadores y trabajadoras 
de las comarcas de Barcelona-, al más puro estilo 
thatcherista, del Decreto de Provisión y Perfiles, el 
llamado “decreto de plantillas”.

Este decreto vino para reconvertir los centros públicos 
a imagen y semejanza de los privados: selección de 
profesorado por entrevista, elección por parte de la 
dirección del centro hasta un 50% o un 100% de la 
plantilla -dependiendo del tipo de centro del que se 
trate-, creación de unos perfiles que a menudo parecen 
hechos a medida para una persona, discriminaciones 
de género –hasta entonces desconocidas en la pública 
y casi imposibles de demostrar– en situaciones de 
embarazo o de cuidados familiares...

El dedazo, que ya conocíamos en otras administracio-
nes, pasa a formar parte de la contratación en centros 
públicos. Así se cierra la cadena de mando con un 
riesgo de politización -en el peor sentido del térmi-
no- más que inasumible, si lo que se pretende es una 
sociedad plural. Vista la experiencia predemocrática 
de los “colegios nacionales” donde se contrataba a per-
sonas adictas al régimen, no podemos abandonarnos 
a la suerte de un sistema de contratación que ejerce 
el poder de contratación de arriba a abajo, desde lo 
más alto del poder político –que nombra directores de 
los servicios territoriales– hasta la dirección del centro, 
nombrada por la administración y que selecciona al 
profesorado.

El cebo de la financiación

Un aspecto poco tratado del proceso de elaboración 
de la LEC ha sido el del presupuesto de educación. 
La ley prevee que desde 2017 se llegue al 6% del 
PIB, lo cual dista mucho de ser así. El presupusto del 
Departamento de Educación está alrededor del 2% y 
el de la administración municipal apenas suma tres 
décimas del PIB. El presupuesto de la universidad 
viene a ser de medio punto, pero éste no debería 
contar puesto que la universidad no es materia que 
regule la LEC. A menudo se dan cifras oficiales que 
acercan el presupuesto al 4%, en ellas están incluidos 

Díme de qué presumes y te diré 
de qué careces. El abecé de la 
educación: predicar con ejemplo. 
El cebo de la financiación. Y todo 
ello ¿a santo de qué?



44

los gastos que realizan las familias; vamos, como si 
contaran nuestras hipotecas en los gastos públicos de 
vivienda.

La cuestión es que, en la época del tripartit (PSC-
ERC-ICV), previa a la LEC, el presupuesto estuvo 
creciendo a niveles históricos que aún no se han 
recuperado en relación al total de alumnado. Ello 
hacía creible que en ocho años pudiesemos llegar a 
lo que preveía la ley, cosa que hizo sumar apoyos al 
proyecto. De hecho, es la ley que CiU no se había 
atrevido a hacer, porqué de haberla llevado a cabo 
el bloque liberal-conservador, la oposición política y 
social hubiera sido mayor. Tuvo que ser la “izquierda” 
el brazo ejecutor del neoliberalismo.

La primavera siguiente a la aprobación de la LEC 
trajo consigo los primeros recortes, el famoso 5% de 
sueldo de Zapatero. No era más que el preludio de la 
que se nos venía encima: el presupuesto de educación 
llegó a caer un 20% y todo ello recayó a lomos de la 
red pública. Pues bien, la zanahoria del presupuesto 
facilitó que sectores políticos y sociales aceptasen 
una involución democrática que luego dificultaría, 
y mucho, la lucha contra los recortes educativos, 
por el servilismo que conlleva en los claustros 
dicha involución. En otras palabras, en Catalunya 
aceptamos perder poder mientras nos dopaban con el 
gasto educativo y cuando llegó el recate bancario ya 
habíamos perdido los resortes democráticos para hacer 
frente a los recortes. En catalán se dice que “quien 
tiene el culo alquilado no se sienta donde quiere”. En 
muchos claustros el ambiente se ha hecho irrespirable 
por miedo a perder el trabajo. Sólo el talante personal 
de las direcciones puede garantizar la democracia en 
los centros educativos, pero todo el mundo sabe que 
eso no es garantía de nada.

Y todo ello ¿a santo de qué?

A modo de conclusión, cabe recordar que cualquier 
ley educativa es un reflejo de la sociedad a la que se 
aspira. De la anterior crisis, y en la actual vamos por 
el mismo camino, hemos prendido que los ricos han 
salido más ricos y las pobres más pobres. En un país 
de pequeña y mediana empresa, dentro del proyecto 
europeo, que nos tiene reservado el papel de los 
servicios sobre todo turísticos, lo que se necesita es una 
clase media que lleve los negocios y una clase obrera 
que trabaje por cuatro chavos, sin derechos, y si puede 
ser calladita, mejor. La LEC puso por primera vez en 
pie de igualdad la escuela pública y la concertada, con 
el llamado “servicio de educación de Catalunya”. La 
mayor parte de la segregación escolar se da por esta 
doble red. Así tenemos esculas para quienes van a 
desempeñar los distintos roles. La finaciación, escasa, 
que recibe la pública facilita este proceso de segregación 
social desde la infancia. La falta de democracia en el 
sistema educativo facilita que la futura ciudadanía 
no se organice para luchar por sus derechos, que no 
se meta en sindicatos, que no organice referéndums 
“ilegales”, que no se oponga a las guerras imperialistas, 
al patriarcado...
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