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En el cas de l’educació i de l’escola, introduir l’acompanyament és deixar 

clar que no tan sols s’ha de fer possible el dret a l’accés i permanència en 

el sistema educatiu sinó també el dret a assolir una trajectòria d’èxit 

escolar (Funes, 2009, citat en Garcia Gracia, 2011). 
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1. Presentació 

Aquesta diagnosi forma part d'un projecte molt més ampli articulat al voltant de dues parts 

diferenciades i alhora interconnectades, ja que a partir d’ella i de forma participada, 

diferents agents educatius de la ciutat elaboraran propostes per a l’èxit educatiu al 

municipi de Barberà del Vallès. 

La seva presentació a la comissió mixta del Pla Educatiu d'Entorn i el Consell Municipal 

d'Educació per a l'èxit educatiu, constituirà el punt de partida per treballar aquesta 

temàtica amb els diferents agents educatius de la ciutat.  

L'èxit escolar és una preocupació de les diferents administracions i agents educatius, 

motiu pel qual és objecte de polítiques de lluita contra el fracàs escolar i un dels seus 

principals indicadors, l'abandonament escolar prematur. Tanmateix, les xifres de fracàs 

escolar i d'abandonament educatiu prematur continuen estant a Espanya i a Catalunya 

molt per sobre de la mitjana de la UE i lluny dels objectius de l'Estratègia Europa 2020. 

Problemàtica a escala europea, estatal, autonòmica i local, amb indicadors i objectius 

clars però amb un ampli ventall d’intervencions, en molts casos poc avaluades, que 

sobretot duen a terme els governs locals, per la seva major proximitat a la ciutadania. 

D'altra banda, les diferents normatives estatals i autonòmiques fan referència constant a 

aquesta problemàtica sense haver-se creat encara una política específica que incorpori 

canvis profunds en el conjunt del sistema. 

L’alumnat d’educació secundària obligatòria presenta una certa complexitat per raons 

pròpies de l’edat i per la seva diversitat de necessitats d’aprenentatge i d’interessos. 

Alhora, forma part d’una etapa en la qual moltes famílies minoren els seus vincles amb la 

institució escolar com a conseqüència de l’autonomia més gran dels seus fills i filles. 

Aquesta complexitat, lligada al fet que aquest alumnat arriba als 16 anys i, per tant, a la 

finalització de l’obligatorietat de la seva escolarització, fa que una bona orientació sigui 

extremadament important per superar amb èxit aquesta etapa. 

A més, la visió tradicional de l'èxit o fracàs escolar com un aspecte estrictament escolar 

es mostra en l'actualitat com una estratègia insuficient per reduir-lo. Bonal assenyala que: 

Calen estratègies d’actuació integrada i transversal amb la participació de tots 

els agents de la comunitat educativa que tinguin com a objecte central les 

experiències específiques de fracàs escolar o abandonament educatiu dels 

infants i joves. És aquest un terreny amb un marge ampli per a la innovació i 
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l’orientació dels dispositius existents cap a objectius més definits (Bonal 2012, p. 

13). 

La constant interrelació entre èxit escolar i èxit educatiu considera convenient realitzar 

una mirada molt més extensa, que vagi molt més enllà de l'obtenció o no de la graduació 

en ESO, seguint trajectòries i resultats fins als 24 anys, per tal d’observar quin 

percentatge del nostre alumnat arriba a aquesta edat havent aconseguit, únicament, el 

graduat en educació secundària obligatòria, o bé en altres casos, ni tan sols aquest. Així 

mateix, hem de considerar que part del nostre alumnat que no ha assolit l'èxit educatiu 

perquè no ha obtingut el graduat o ha abandonat prematurament els estudis, podrà 

assolir-lo en reincorporar-se més tard a partir de recursos i vies diverses. 

Alhora, i tenint en compte que l'èxit o el fracàs no són fruit d'un moment sinó 

conseqüència d'una trajectòria, l'enfocament preventiu esdevé de vital importància. En 

l'actualitat, tenim prou dades i obres de referència per saber que per prevenir el fracàs 

escolar, hem d'actuar des de les primeres etapes, ja que l'èxit o el fracàs és el resultat 

d'una trajectòria de com a mínim 10 anys en la que el nostre alumnat va acumulant 

experiències que el portarà a finalitzar la seva trajectòria escolar amb un resultat 

específic. En realitat, els èxits o bé els fracassos actuen com a predictors, sense 

esdevenir valors absoluts, d'una tendència i un possible resultat final. 

Per últim, i encara que seria desitjable un estudi longitudinal que abastés les diferents 

etapes educatives, des de la primera infància fins als 24 anys, els nostres objectius en 

aquest treball, molt més concrets, ens han portat a centrar-nos en l'alumnat de 3r i 4t 

d'ESO des d'un enfocament preventiu i no de resultats. En aquests cursos, una part 

important de l'alumnat que ha desenvolupat una trajectòria amb dificultats, en molts casos 

amb repeticions de curs, arriba als 16 anys i, en finalitzar l'educació secundària, l’última 

etapa obligatòria, abandona els seus estudis sense motivacions ni expectatives escolars i, 

en molts casos, sense haver assolit uns nivells desitjables en les competències que es 

consideren bàsiques per a la vida adulta. 

 

2. Objectius 

a) Objectius generals: 

 Col·laborar amb la Comissió Mixta formada pel Pla Educatiu d’Entorn i pel Consell 

Municipal d’Educació per a l’èxit educatiu, proporcionant elements d’anàlisi.  
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 b) Objectius específics: 

 Conèixer la situació actual del municipi en relació al fracàs escolar i d'un dels seus 

principals indicadors, l'abandonament escolar prematur; a partir d'una diagnosi 

que recopili els punts febles, les necessitats i les potencialitats. 

 Identificar els recursos i les actuacions per a l'èxit educatiu que es duen a terme 

en el municipi. 

 Conèixer la vivència de l’escolaritat per part del propi alumnat de 3r i 4t d’ESO, del 

Programa de Formació i Inserció que s’ofereix a Barberà del Vallès i de l’alumnat 

matriculat al Centre de Formació de Persones Adultes. 

 En el cas de l’alumnat que està cursant un Programa de Formació i Inserció o que 

es troba matriculat al Centre de Formació de Persones Adultes, saber com van 

viure l’abandonament o la finalització dels seus estudis d’ESO i quines 

motivacions han fet que tornessin a estudiar. 

 Comparar els plantejaments personals de l’alumnat que encara està cursant l’ESO 

amb el de l’alumnat menor de 24 anys que va abandonar l’ESO o no va obtenir el 

graduat i ara està cursant un Programa de Formació i Inserció o es troba 

matriculat al Centre de Formació de Persones Adultes. 

 Comparar la valoració de determinats aspectes relacionats amb l’èxit educatiu que 

fa l’alumnat amb la que fa el professorat de tercer i quart d’ESO. 

 Conèixer la valoració que fa el professorat de diferents aspectes relacionats amb 

els processos d’ensenyament i aprenentatge, recursos que s’ofereixen a la ciutat, 

formació del professorat, metodologies… 

 

3. Metodologia: 

a) Disseny: 

Per a la realització d'aquesta diagnosi s'han procurat optimitzar els recursos metodològics 

disponibles, buscant a la vegada el màxim grau d'adequació i coherència entre l'objecte 

d'estudi, amb els objectius del projecte i l'aplicabilitat dels resultats. 
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Disseny quantitatiu: Indicadors 

Per aquesta diagnosi, s'han considerat una sèrie d'indicadors presents en l’àmbit 

europeu, espanyol i català i en obres de referència, que s'han considerat rellevants per 

l'estudi de l'èxit educatiu al municipi de Barberà del Vallès. 

Per recollir la informació sobre els comportaments i conductes susceptibles d'intervenció 

educativa, els instruments utilitzats han estat el qüestionari i l'entrevista. 

Per conèixer la realitat de l’escolaritat per part del propi alumnat de Barberà del Vallès 

s'han fet servir qüestionaris. La utilització de la tècnica del qüestionari ens ha permès 

preguntar a una mostra molt representativa de l'alumnat d’aquest municipi sobre aspectes 

presents, passats i perspectives de futur. Aspectes relacionats amb el que pensen, el que 

senten i el que fan (idees, pensaments, emocions, actes i comportaments, opinions, 

creences, actituds...).   

Per a la recollida de les opinions, creences, valoracions... s'han utilitzat escales per 

avaluar. 

S'han elaborat dos models de qüestionari per a l'alumnat: 

 per l'alumnat que està cursant 3r i 4t d'ESO als instituts Can Planas i La 

Romànica. 

 per l'alumnat que es troba cursant el PFI de jardineria a la Fundació Barberà 

Promoció i per a l'alumnat matriculat en els cursos GES I, GES II i CAM a l'Escola 

de Formació de Persones Adultes de Barberà del Vallès. 

Els models són molt similars, recaient les diferències bàsicament en aspectes referents 

als estudis que volen fer en un futur, o bé a aspectes del seu passat acadèmic a l'institut. 

Per salvar les limitacions de comunicació que pot presentar un qüestionari i com no 

permet un diàleg, aquests han estat contestats per l'alumnat amb la presència de 

professorat o meva, de manera que s'han explicat prèviament, s'han pogut resoldre 

dubtes i amb alguns grups fins i tot s'han establert diàlegs molt interessants que han 

proporcionat informació addicional. 

S'ha utilitzat un tercer qüestionari amb el professorat dels dos instituts. Aquest ha estat 

l'instrument emprat per la seva capacitat per arribar a un nombre de professionals elevat, 

havent contestat 23 docents de 3r i 4t d'ESO dels instituts Can Planas i La Romànica. 
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En els qüestionaris s'han fet servir diferents tipologies de preguntes: 

 Preguntes obertes: són preguntes en què es deixa completament lliure la 

possibilitat de resposta als subjectes, a fi que responguin amb les seves pròpies 

paraules. 

 Preguntes tancades: s'han formulat de forma dicotòmica o amb llistat 

d'alternatives. El fet de parlar amb l'alumnat ha permès que, davant de preguntes 

que podien forçar la seva elecció, poguessin expressar la seva opinió, de manera 

que també quedés recollida en la diagnosi. 

 Escales d'estimació o avaluació: estan configurades per una sèrie de preguntes en 

què l'alternativa conté una escala de posicionament.  

Els qüestionaris s'han administrat en format paper, en el cas de l'alumnat de PFI i GES I, 

GES II i CAM per part del mateix professorat dels centres, i  pel que fa als grups d'ESO 

s’han facilitat personalment durant les sessions de tutoria del mes de gener del 2016.  

En relació a la mostra, aquesta s'ha conformat amb 426 alumnes de tercer i quart d'ESO, 

28 alumnes menors de 24 anys i que no disposen de la graduació en ESO de l'Escola de 

Persones Adultes, 12 alumnes del Programa de Formació i Inserció i 23 docents de tercer 

i quart d'ESO. 

Per fer el tractament de la informació de les dades obtingudes s'ha utilitzat la base de 

dades Microsoft Excel i el programa SPSS, per les possibilitats que ofereix per ordenar 

dades, creuar dades, entre d’altres. 

Els diferents models de qüestionari es troben annexats a aquesta diagnosi. 

Disseny qualitatiu: 

L'altre instrument utilitzat ha estat l'entrevista. Aquest procediment de recollida 

d'informació mitjançant la conversa intencional i deixant llibertat total d'expressió a la 

persona entrevistada, ha permès donar més importància en el procés de recollida 

d'informació a la persona entrevistada. En alguns casos les entrevistes s'han realitzat a 

dues persones alhora per, a partir d'un guió de preguntes, estimular i promoure la 

dinàmica discursiva i obtenir així una major i més variada informació.  

El que es pretén és realitzar una descripció sobre la percepció, valoració i interpretació 

que porten a terme les persones informants, totes elles professionals de l'Educació que 

desenvolupen la seva tasca en el municipi de Barberà del Vallès.  
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D'acord amb els objectius de l'estudi, s'han seleccionat informants de l'àmbit institucional, 

en el marc de l'Administració local i de l'àmbit tècnic de l'Educació, propers a l'alumnat i 

relacionats amb la gestió i coordinació de projectes de Programes relacionats bàsicament 

amb serveis socioeducatius, centres educatius i serveis d’orientació. 

Amb aquesta selecció es pretén oferir una perspectiva comparada dels plantejaments, 

reflexions i avaluacions de persones implicades en la implantació i aplicació de 

programes relacionats amb l'èxit educatiu, més de professionals que tenen un tracte 

directe amb l'alumnat receptor d'aquests programes. 

 Núria Domènech Bartomeus. Responsable d’Orientació de la Fundació Barberà 

Promoció. 

 Rafael Gómez Puigcercós. Tècnic d'Orientació de la Fundació Barberà Promoció. 

 Nati Chipell Fabon. Directora del Centre de Formació de Persones Adultes. 

 Lluís Carol Andrés. Cap d'Àrea de Serveis Personals. 

 Cristina Bernabé Pérez. Cap de la Secció Municipal d'Educació. 

 Carolina Solé Guerrero. Tècnica de l'Àrea de Serveis Personals: Educadora 

Social.  

 Jordi Freixas Garcia. Tècnic de l'Àrea de Serveis Personals: Programa Municipal 

de Joventut. 

La informació rebuda dels diferents informants ha estat recopilada i ordenada a través del 

mètode d’anàlisi DAFO, elaborat a partir d'aquells elements de les diferents parts dels 

discursos que es perceben com a Debilitats, Fortaleses, Amenaces i Oportunitats. 

Un agent educatiu important al qual no s'ha entrevistat han estat les famílies. S'ha decidit 

no portar-ho a terme per a aquesta diagnosi específica, tot i tenir sempre present el seu 

important paper en el funcionament de la comissió per l'èxit educatiu de Barberà del 

Vallès, en la que aquest agent si estarà representat. El motiu principal per no       

entrevistar-les ha estat la voluntat d’oferir a les famílies un producte final, ja que, amb la 

seva participació en la Comissió canviaran de rol, passant d’espectadores de les diferents 

polítiques i intervencions públiques a actrius amb poder de decisió.  
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b) Fases del desenvolupament de la investigació: 

 Revisió de la literatura existent, selecció de fonts secundàries d'informació i 

dades, i delimitació del marc teòric i conceptual. 

 Construcció dels instruments de caràcter quantitatiu i qualitatiu i obtenció de 

dades. 

 Realització d'entrevistes a set professionals del municipi. 

 Realització de l'anàlisi de dades. 

 Informe final. 

El treball de camp s'ha dut a terme entre els mesos de desembre del 2015 i gener del 

2016. 

 

4. Marc teòric 

          a) Marc normatiu 

La Ley Orgánica de Educación (LOE), aprovada el 3 de maig del 2006, en el seu 

Preàmbul ja feia referència a la importància que les societats actuals concedeixen a 

l’educació i a la necessitat de què la millora en la qualitat de l’educació arribés a tot el 

jovent, sense exclusions, sent qualitat i equitat dos principis que han de caminar junts. 

Així mateix, feia esment de la necessitat d’atendre a la diversitat de l’alumnat i de la 

responsabilitat de tota la comunitat educativa (alumnat, famílies, professorat, centres 

docents, Administracions educatives i societat en el seu conjunt) en l’èxit escolar. El 

novembre del 2013, el Congrés dels Diputats va aprovar la Ley Orgánica para la Mejora 

de la Calidad Educativa (LOMCE), llei que modificava alguns aspectes de la LOE. La 

LOMCE, igual que la resta de normatives, també feia referència a la importància de 

l’educació per promoure el benestar del país i als beneficis que comporta per a la 

ciutadania la millora dels seus resultats acadèmics. 

El mateix any 2006, a Catalunya, diferents entitats de la comunitat educativa i el Govern 

de la Generalitat signaven l'acord per al Pacte Nacional per a l’Educació. Aquest Pacte 

pretenia ser la base per a l’elaboració de la futura Llei d’Educació de Catalunya alhora 
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que preveia una sèrie de mesures per a la millora de la qualitat educativa, fruit de 

l'evidència de la necessitat d’afrontar, amb garanties d’èxit, la reducció del fracàs escolar i 

la millora del rendiment de l’alumnat, en un marc d’equitat i d’igualtat d’oportunitats. 

La Llei d’Educació de Catalunya (LEC), aprovada el 10 de juliol de 2009, en el seu 

Preàmbul assenyala: 

L’educació és la porta obligada a la realització personal i al progrés col·lectiu; és 

la palanca que fa possible la superació dels condicionants personals, socials, 

econòmics i culturals en origen; és la clau de les oportunitats per a superar les 

desigualtats i per a descobrir i aprofitar tots els talents de la societat. 

Una Llei que expressa la seva voluntat d’incloure, com a principis fonamentals del 

sistema educatiu català, la cohesió social i l’educació inclusiva, amb el compromís de què 

el sistema educatiu català sigui prou flexible per oferir una resposta educativa 

personalitzada i adequada a les necessitats educatives de tot l’alumnat, garantint l’equitat 

i la igualtat d’oportunitats. 

L’any 2013, el Departament d’Ensenyament publicava el document Ofensiva de país a 

favor de l’èxit escolar. Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018. En 

aquest document, actualment vigent i que té com a objectiu principal aconseguir l’èxit 

escolar, es fa referència als importants avenços aconseguits en les darreres dècades en 

termes d’equitat, i a la importància d’aconseguir, amb el compromís de tota la societat 

catalana, una millora dels resultats educatius i una reducció de les taxes de fracàs escolar 

i d’abandonament dels estudis, l’assignatura pendent. El Pla està articulat en deu eixos 

d’actuació a partir de les evidències científiques i de les experiències d’èxit en altres 

països, i a més promou l'impuls d'aspectes tan importants per aconseguir l'èxit educatiu 

com són la inclusió, l'atenció a la diversitat, l’orientació, la participació de la comunitat 

educativa, l’acció tutorial, les mesures de recuperació i reforç, o bé la millora de la 

convivència, entre d’altres. 

En l'àmbit local promou els Plans Educatius d’Entorn, la promoció del Treball en Xarxa 

entre els diferents agents educatius per donar respostes integrals als reptes educatius del 

territori i l’impuls i dinamització de projectes de convivència i de protocols d’actuacions 

d’àmbit comunitari en aspectes tan importants com ara l’absentisme. 

Per tant, si amb l’entrada en vigor de la LOGSE, a la dècada dels noranta, es va 

aconseguir l’escolaritat obligatòria fins als 16 anys; un dels reptes més importants en 

aquests moments és la millora dels resultats generals i la reducció de l’abandonament 
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escolar prematur per tal que aquest alumnat, aquest col·lectiu ciutadà, pugui assolir el 

desenvolupament més gran possible de totes les seves capacitats. Per aconseguir aquest 

objectiu es fa imprescindible que rebi una educació de qualitat adaptada a les seves 

necessitats. Amb la materialització de l’obligatorietat de l’educació fins als 16 anys, s’ha 

fet encara més evident la diversitat existent entre l’alumnat i la necessitat d’oferir diferents 

programes i recursos per evitar l’abandonament escolar prematur i per aconseguir l’èxit 

escolar. En aquest punt, convé plantejar-nos si les nostres pràctiques i recursos 

s’orienten cap a un plantejament d’acompanyament a l’alumnat, sobretot a aquell que per 

les seves característiques pot presentar una major complexitat o dificultat de gestionar, o 

senzillament cap a unes pràctiques més orientades a la seva homogeneïtzació. 

El fracàs escolar I l’abandonament escolar prematur comporten costos per la persona i 

per la societat, una societat en què l'educació esdevé un element important per l'accés a 

oportunitats i beneficis diversos, i amb un abast que va molt més enllà de l'àmbit laboral. 

Així, una millor formació afavoreix l'accés a llocs de treball millor qualificats, amb millors 

salaris i ingressos tributaris més alts; a millors possibilitats d'accés a formacions futures; a 

una major participació laboral… Beneficis que afecten també a altres àmbits no 

directament relacionats amb la vida professional com la presa de decisions en temes de 

salut, l’esperança de vida o el benestar entre altres (Belfield, 2008, citat en Fernández, 

Mena i Riviere, 2010). Així, el disseny de polítiques adequades per combatre el fracàs i 

l'abandonament escolar prematur requereix un profund coneixement de les relacions 

causals que s’estableixen entre múltiples factors i l’anàlisi de cost-benefici, tant de les 

polítiques més focalitzades dirigides a determinats grups en situació de risc o de major 

vulnerabilitat, com aquelles polítiques que afecten el conjunt de l’educació i que 

estableixen aspectes tan importants com l’edat d’escolarització, les ràtios, les 

competències, els requisits formatius exigits al professorat, les inversions en educació… 

Però el fracàs escolar i l’abandonament escolar prematur són problemes que preocupen 

tan sols a Espanya i Catalunya? Estratègies com Europa 2020 ens mostren que aquestes 

són problemàtiques que afecten molts altres països. A l'Estratègia de Lisboa 2010 es van 

establir cinc objectius en educació i formació per a l'any 2010; arribats a aquest any, els 

resultats assolits no havien estat globalment satisfactoris ni per Espanya, ni per 

Catalunya, ni pel conjunt de la Unió europea. Dels cinc objectius previstos, Catalunya 

només n'havia assolit dos, el d'adquisició de competències bàsiques en comprensió 

lectora a 15 anys i el de graduació superior en ciències i tecnologia. En canvi, no havia 

assolit els objectius relacionats amb l'abandonament educatiu prematur, amb l'assoliment 

de formació secundària de segona etapa de la població jove i amb la participació en la 
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formació al llarg de la vida de la població adulta. Amb l'Estratègia Europa 2020, que 

substitueix a l'Estratègia de Lisboa, es fixen com a objectius en educació per a la UE del 

2020 la reducció de la taxa d’abandonament escolar a menys del 10% i l’augment del 

nombre de titulats universitaris. Encara que l’any 2013 molts països es trobaven propers a 

aquest 10%, d’altres com Espanya (23,6%) estaven encara lluny d’aquesta fita, segons 

dades publicades per l’Eurostat. La UE aborda aquesta problemàtica en l’Estratègia 

Europa 2020, on es fixen uns objectius concrets que han de permetre l’assoliment d’una 

economia intel·ligent, inclusiva i sostenible. Uns objectius que Espanya i Catalunya 

assumeixen i que les obliguen a destinar esforços per la millora dels resultats escolars i 

del nivell formatiu de la seva ciutadania, per aconseguir el ple desenvolupament personal, 

professional i social al llarg de la vida. 

El darrer informe de l’OCDE, publicat el gener del 2015 i referit a dades de l’any 2013, 

mostrava que encara que el nivell educatiu de la població a Espanya evolucionava 

favorablement des de l’any 2000, estava força lluny dels valors aconseguits per l’OCDE, 

sent la proporció de la població espanyola amb estudis inferiors a la segona etapa 

d’educació secundària molt superior en relació a l’OCDE. 

Alejandro Tiana, va publicar l’any 2013 l’article Sobre la libertad de enseñanza y el 

derecho a la educación, en el que feia referència als diferents components del dret a 

l’educació: obligatorietat, gratuïtat, igualtat d’oportunitats… Les diferents normatives i 

estudis estadístics evidencien que hem aconseguit l’obligatorietat i la gratuïtat en 

l’educació obligatòria mentre que la igualtat d’oportunitats referida a la possibilitat de 

progressar en el sistema educatiu en funció del mèrit i no dels recursos disponibles 

encara no s’ha aconseguit plenament. Així, el fet que el fracàs escolar no es distribueixi 

uniformement en la societat, n'és una evidència. 

Tanmateix, en l’informe Il·luminant el futur. Invertir en educació és lluitar contra la pobresa 

infantil (Save the Children, 2015) es concloïa que Catalunya presenta un nivell d’equitat 

educativa mitjà-alt tant en l’àmbit escolar com fora d’ell i que les polítiques catalanes 

vinculades a l’educació són coherents i pertinents, encara que recordava alguns 

desafiaments de cara al futur en aspectes com l’abandonament escolar primerenc. 

Informes com PISA 2012 i les proves d'avaluació de quart d'ESO a Catalunya 2015 també 

mostren com el sistema educatiu català presenta més equitat que el conjunt de l'OCDE, 

on el percentatge de variació entre centres és molt més elevat. 

Encara que la situació actual evidencia més que mai el fet que l’escola com a institució no 

té el monopoli de l’educació, sinó que el comparteix amb un ampli ventall d’agents 
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educatius com la família, les xarxes socials, les noves tecnologies…, un dels primers 

escenaris on s’evidencia l’èxit i les projeccions laborals futures de la persona és l’escolar. 

En aquest escenari, i en paraules d’Ángel Gabilondo (2011), l’educació no és un fi en si 

mateix. S’orienta al benestar, a la llibertat de la ciutadania. Genera possibilitats perquè hi 

hagi ciutadans i ciutadanes lliures. L’escola com a lloc d’inclusió i pluralitat, com a lloc on 

poder desenvolupar la diferència i on formar una ciutadania activa i lliure, així com el lloc 

on adquirir coneixements, valors i competències, és prou important perquè l’èxit de les 

persones en aquest escenari sigui objecte de preocupació dels diferents agents 

educatius. 

En una societat en la qual, tal com diu Carles Capdevila en el seu article Si creus que 

estudiar no serveix, estudia més, “haver estudiat no garanteix que pugis, però esmorteeix 

la caiguda. Dóna la base suficient per a una necessitat de present i futur: l’educació 

continua” (Capdevila, 2013) es fa necessari promoure totes les eines que tinguem al 

nostre abast per combatre el fracàs escolar, entre elles l’acompanyament i l’orientació. 

 

          b) Aproximació als conceptes de fracàs i abandonament escolar 

Una qüestió important a l’hora de parlar de conceptes clau com èxit, fracàs o 

abandonament escolar prematur és aclarir el seu significat. En les darreres dècades, a 

l'Europa Occidental s'han aconseguit fites tan importants com la democratització de 

l'accés a l'ensenyament o l'augment dels llindars de coneixements, habilitats i credencials 

educatives de la seva població per l'accés al món laboral. Aquests canvis ens fan 

repensar l'educació i establir nous objectius. 

Així, conceptes com el de fracàs escolar han estat qüestionats per autors i autores 

especialitzats, esdevenint un concepte imprecís i ambigu per la falta de consens en la 

seva definició. Així, mentre hi ha qui considera que consisteix en no finalitzar o no 

aconseguir la graduació en ESO, per altres consisteix en no finalitzar l'educació 

secundària postobligatòria. A més, podem incloure les diferents formes de considerar el 

suspens, la repetició o l'endarreriment, com a fracassos parcials que poden marcar un 

difícil camí cap a l'èxit o com a oportunitats educatives. En aquest punt, ens podríem 

plantejar també l'èxit des del punt de vista de l'eficàcia, aconseguir unes credencials, i des 

del punt de vista de l'eficiència, valorant l'obtenció de la credencial i els recursos emprats 

per a la seva obtenció. 
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A més, el concepte de fracàs escolar porta implícita la connotació d’exclusió social que 

comporta, en associar-se el fracàs acadèmic al personal posant l’èmfasi en el resultat 

final, el suspens, el no assoliment de les competències bàsiques pròpies de l’etapa, la no-

superació de les diferents etapes educatives en l’edat establerta o l’abandonament 

escolar prematur, perquè no han finalitzat els estudis postobligatoris, sense tenir en 

compte el progrés realitzat per l’alumnat (Enguita, Mena i Riviere, 2010). En aquest treball 

farem servir el concepte de fracàs per referir-nos al procés de desvinculació progressiva 

de la institució o desafecció escolar que porta a abandonar abans d'aconseguir la 

graduació en ESO (Marchesi, 2003, p.7 en Mena, Enguita i Riviére, 2010, p. 122). 

El concepte d’èxit ens permet posar l’èmfasi en aquells aspectes del procés formatiu 

relatius al desenvolupament de les potencialitats de l’alumnat, un procés dinàmic i 

acumulatiu, adoptant així un significat preventiu. 

Molt relacionat amb el concepte de fracàs escolar, trobem el d’abandonament escolar 

prematur, un dels indicadors estructurals de la Comissió europea relacionat amb la baixa 

productivitat del treball i la mobilitat entre estrats socials i, per tant, de competitivitat i 

cohesió social. Prenent com a referència l'OCDE, l'abandonament escolar prematur de 

l'educació fa referència a les persones de 18 a 24 anys que no estan escolaritzades i 

tenen com a estudis màxims l’Educació Secundària Obligatòria o nivells educatius 

inferiors. 

En aquest punt, cal assenyalar el cas de l'alumnat que, sobretot al final de l'Educació 

Secundària Obligatòria, és a dir, els cursos de 3r i 4t d'ESO, continua matriculat en el 

centre però la seva assistència, la seva motivació, el seu esforç i les seves expectatives 

escolars són mínimes o inexistents. En aquest escenari, ens trobem amb casos que 

tècnicament es consideren d'absentisme crònic quan en realitat constitueixen situacions 

d'abandonament de fet. 

En una societat com l'actual, en la que el dret a l'educació comporta anar més enllà de 

l'ensenyament obligatori, possibilitant l'accés a l'educació postobligatòria; l'abandonament 

educatiu prematur esdevé un problema important, tant des del punt de vista de l'eficiència 

econòmica com des del punt de vista de l'equitat educativa, sobretot tenint en compte que 

aspectes com les desiguals oportunitats educatives o la inadequació de recursos i 

sistemes d'atenció a la diversitat educativa afecten generalment als col·lectius més 

desfavorits. 
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Situacions de desmotivació i absentisme crònic o abandonament de fet porten al fracàs, i 

situacions viscudes de fracàs condueixen a l'alumnat a la desmotivació i l'abandonament. 

Els processos educatius impliquen a les persones en totes les seves dimensions, tant en 

el terreny intrapersonal com en l'interpersonal. Així, a més dels factors cognitius, hi ha 

factors afectius i emocionals que tenen un paper important en el desenvolupament i els 

resultats dels processos educatius escolars, de manera que l'obtenció de fracassos 

repetits gairebé segur que portarà a l'alumne a no sentir-se competent, a la frustració i 

l'abandonament. Coneixements previs, estratègies i factors cognitius, juntament amb la 

motivació incideixen en els processos d'ensenyament i aprenentatge. Recompondre el 

trencaclosques de les emocions, afectes i cognicions que les persones posem en marxa 

en les situacions educatives és un dels reptes actuals per a aconseguir l'èxit educatiu, 

tant de les persones com de les societats. 

 

5. Indicadors per comprendre el fracàs escolar 

Hi ha una diferència de 30 punts percentuals entre la taxa d’escolarització dels 

joves de disset anys socialment més afavorits i dels menys afavorits (Síndic de 

Greuges, 2014) 

L'educació, per sobre de l'obtenció de credencials, té com a objectiu el ple 

desenvolupament de les capacitats de l'alumnat. En un moment en què tots i totes 

eduquem, la responsabilitat de l'èxit o fracàs de l'alumnat no pot recaure només sobre ell 

mateix, sinó que ha de ser compartida, i el treball per combatre les situacions de fracàs 

conjunt entre famílies, professorat, centres educatius, administracions i companys i 

amics, bàsicament. 

L’alumnat que no aconsegueix superar amb èxit l’escolaritat obligatòria no fracassa en el 

seu últim curs o en els dos darrers. L'abandonament o la finalització de l'ESO sense 

haver assolit les competències necessàries i sense aconseguir, per tant, la credencial, és 

el resultat d’un procés acumulatiu que s’inicia en moltes ocasions des de les primeres 

etapes i es va consolidant i cronificant amb els cursos. Així doncs, les situacions de fracàs 

i abandonament escolar que trobem en els darrers cursos de l'ESO són conseqüència 

d'un procés acumulatiu, en la majoria de casos, d'anys.   

El percentatge d'alumnes que a 12 anys no ha finalitzat l'Educació Primària o el 

percentatge d'alumnes que es gradua en ESO, són indicadors d'èxit educatiu en dos 

punts clau de l'escolaritat. 
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Però, si l'èxit i el fracàs són la conseqüència última d'un procés de llarga durada, podem 

parlar d'un perfil d'alumnat en risc? Diferents indicadors ens mostren que a les nostres 

aules hi ha alumnat amb unes característiques que poden condicionar el seu èxit o 

fracàs, però no només trobem indicadors predictors de l'èxit o el fracàs escolar en 

l'alumnat. En els darrers anys, estem vivint canvis en els centres educatius, canvis que 

afecten aspectes tan diversos com la formació que s'exigeix al professorat d'Educació 

Secundària, que ara ha de cursar un màster en comptes de l'antic Curs d'Aptitud 

Pedagògica, que s'havia demostrat insuficient en molts casos per a la capacitació 

pedagògica del professorat de secundària, amb una funció més instructiva que no pas 

educativa; en la pràctica docent, amb pràctiques i metodologies molt més inclusives, amb 

l'objectiu final de trobar noves formes d'educar amb èxit a tot el seu alumnat, sense 

exclusions, identificant i minimitzant les barreres d'aprenentatge i participació i 

augmentant la participació de tot l'alumnat, fomentant el treball en equip, l'avaluació 

enfocada a la millora, el foment dels aprenentatges significatius i cooperatius…; canvis en 

els centres educatius, amb projectes molt més inclusius, ja que les pràctiques i 

metodologies que porta a terme el professorat són possibles gràcies a la seva formació i 

esforç, però també gràcies a projectes educatius de centre cada cop més inclusius; i 

canvis també en el model educatiu. 

Pel que fa al primer aspecte, si podem trobar o no un perfil de l’alumnat que presenta risc 

de fracàs escolar, ens trobem amb un alumnat que acostuma a presentar nivells baixos 

en l’adquisició de coneixements, un domini insuficient de les competències bàsiques i una 

autonomia personal poc desenvolupada, sent el percentatge d'alumnes que a 12 anys ha 

finalitzat l'Educació Primària un indicador d'èxit educatiu. En moltes ocasions, aquestes 

dificultats es visualitzen amb el pas de l'Educació Primària a l'Educació Secundària. A 

l'ESO, el rendiment mitjà de les capacitats de lectura és un indicador de les competències 

claus a 15 anys, atès que les capacitats de lectura proporcionen una base per al 

desenvolupament de capacitats relacionades amb altres matèries. 

Al Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018, es presenten diferents 

variables que presenten una correlació significativa amb el fracàs escolar i el defineixen 

com un fenomen multicausal. Aquestes són: 

 cognitives, actitudinals, emocionals, relacionals i conductuals; 

 diferències culturals per raó d’origen familiar; 

 trajectòria escolar irregular (repeticions, mobilitat…); 
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 estat socioeconòmic i cultural de la família, i expectativa amb relació al rendiment 

 escolar dels fills; 

 entorns d’elevada complexitat; 

 altres. 

 

Aquests indicadors, que no són determinants en termes absoluts, no han de servir en cap 

cas per etiquetar als nostres infants i joves, sinó que han de ser una eina més per 

identificar situacions de risc i actuar de manera proactiva, incidint en el procés des de les 

primeres etapes, recordant sempre que la tendència de l'educació inclusiva és la de 

superar la visió tradicional de què les necessitats educatives dels alumnes són 

conseqüència directa de les seves característiques personals, per entendre que també 

influeixen altres factors com el context, facilitant o dificultant els aprenentatges. En aquest 

escenari, les dificultats poden aparèixer o modificar-se en funció de les exigències i també 

dels recursos que oferim a l'alumnat. 

Per altra banda, al parlar d'indicadors hem de tenir en compte que, en tenir una 

perspectiva àmplia de l'educació, aquests seran diversos i es referiran no només a l'àmbit 

de l'educació formal sinó també a altres àmbits i agents educatius. 

Marchesi i Hernández (2003) consideren al respecte: 

[...]Diferents investigacions han assenyalat que entre el 12 i el 15% de la variància en el 

rendiment individual de l'alumnat és deguda a l'escola, que el context sociocultural pot 

explicar un percentatge una mica més gran, que és necessari diferenciar entre el context 

de l'alumne o alumna i el context mitjà del centre i que els coneixements inicials de 

l'alumnat a l'inici d'una etapa educativa tenen un alt poder predictiu sobre els seus 

resultats a la finalització d’aquesta. Tanmateix, més de la meitat de la variància en els 

resultats de l'alumnat s'ha d'atribuir a les seves diferències individuals, que alhora estan 

determinades per la interacció de múltiples factors de naturalesa social, cultural, familiar i 

individual (cognitius, afectius i motivacionals). (p. 29). 

El model multinivell per a la comprensió del fracàs escolar proposat per Marchesi i 

Hernández (2003) està format per sis nivells estretament relacionats: societat, família, 

sistema educatiu, centre docent, ensenyament a l'aula i disposició de l'alumnat i en 

cadascun dels nivells estableixen els indicadors específics que es consideren més 

rellevants: 
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Nivells i indicadors per comprendre el fracàs escolar 

Societat  Context econòmic i social 

Família  Nivell sociocultural 

 Dedicació 

 Expectatives 

 

Sistema educatiu  Despesa pública 

 Formació i incentivació del professorat 

 Temps d'ensenyament 

 Flexibilitat del currículum 

 Suport disponible especialment a centres i alumnat amb 

més risc. 

 

Centre docent  Cultura 

 Participació 

 Autonomia 

 Xarxes de cooperació 

 

Aula  Estil d'ensenyament 

 Gestió de l'aula 

 

Alumne/a  Interès 

 Competència 

 Participació 

 

Font: Marchesi, A. i Hernández, C. (2003). El fracaso escolar. Una perspectiva internacional. Madrid: Alianza 

 

Altres indicadors importants serien el percentatge de població d'entre 18 i 24 anys que no 

ha finalitzat com a màxim la primera etapa de Secundària i no segueix cap estudi o 

formació, ja que l'abandonament prematur del sistema educatiu compromet el 

desenvolupament personal i professional; la taxa d'escolaritat en el primer cicle 

d'Educació Infantil, que suposa un estímul decisiu en l'educació d'infants i joves; el 

percentatge d'estudiants que no tenen cap suport a l'hora de fer els deures, predictor de 
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desigualtats segons el darrer informe PISA, i que ha generat força debat al voltant de la 

conveniència dels deures i el seu paper com a generador de desigualtats. 

El nombre d'indicadors pot arribar a ser molt extens i variat, contemplant aspectes tant de 

l'educació formal com de la no formal, així com hàbits culturals o bé ús de les TIC, entre 

d’altres, relacionats amb els estils de vida d'infants i joves i el seu ús del temps lliure o 

amb aspectes relatius a la seva percepció de benestar en l'àmbit escolar, al benestar 

material... 

Enguita, Mena i Rivière (2010) van concloure que els factors que afecten més directament 

a l'abandonament escolar prematur i al fracàs escolar, pertanyen als àmbits familiar, 

acadèmic, personal i social.  

Els indicadors que han estat seleccionats en aquest treball, són tan sols alguns dels més 

representatius. Alhora, s'ha buscat la seva vigència, ja que els indicadors van canviant 

amb el temps. 

 

6. Les intervencions educatives públiques locals 

Encara que la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), estableix la presència de les 

corporacions locals en la regulació de diferents aspectes educatius, alhora que defineix la 

comunitat educativa incloent agents de l’educació formal i no formal (art. 17), en els 

darrers anys, amb la crisi econòmica, s'han produït alguns canvis en el marc 

competencial. Així, crisi econòmica, canvis en la normativa i mesures d'austeritat han 

condicionat les diferents intervencions educatives públiques locals. Encara que el marc 

normatiu de referència estableix la importància d'una educació equitativa i inclusiva, que 

promogui l'èxit de tot l'alumnat, els recursos estatals i autonòmics no sempre han estat els 

necessaris. 

Amb l'aprovació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat 

de l'Administració Local (LRSAL), es va suprimir l'article 28 de la Llei Reguladora de 

Bases del Règim Local (LRBRL), que contemplava la possibilitat que els municipis 

poguessin realitzar activitats complementàries a les pròpies d'altres Administracions 

públiques en àmbits com l'educació. Tanmateix, establia la possibilitat que els 

ajuntaments prestessin altres competències, que ja estiguessin prestant, encara que no 

fossin de les considerades pròpies, sempre i quan tinguessin solvència o li fossin 

delegades per l'Administració que tingués la competència, i amb el finançament suficient. 
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Segons disposa l'article 25.2 de la LRBRL en la redacció de la LRSAL, els municipis 

tenen o exerceixen competències pròpies, en l'àmbit de l'educació, sobre les matèries 

següents: la participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria; la 

cooperació amb les Administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars 

necessaris per a la construcció de nous centres docents; i la conservació, manteniment i 

vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'Educació Infantil, 

d'Educació Primària i d'Educació Especial, entre altres. 

En la modificació que realitza la LRSAL de l'article 27 de la LRBRL, estableix que 

l'Administració de l'Estat i de les Comunitats Autònomes podran delegar en els 

Ajuntaments, entre d’altres, les competències de realització d'activitats complementàries 

en els centres docents i de creació, manteniment i gestió de Llars d'Infants de titularitat 

pública de primer cicle d'Educació Infantil. Pel que fa a aquesta darrera competència, cal 

recordar que el Síndic de Greuges de Catalunya, en el seu Informe sobre els drets dels 

infants 2014, plantejava com a reptes pendents la manca d'equitat en el sistema educatiu, 

fent especial referència a l'Educació Infantil de primer cicle com una de les polítiques clau 

per combatre les desigualtats educatives; i les desigualtats en el lleure educatiu en un 

moment en què la participació dels infants en aquest àmbit s'ha vist afectada per les 

mesures de contenció de la despesa (Síndic de Greuges, 2014). 

Amb tot, la interpretació del marc normatiu ha constituït un espai d'oportunitat per 

continuar construint ciutats a partir de l'educació, en un context de corresponsabilitat i 

treball conjunt entre administració i teixit social i entre administracions. I és que, de fet, 

quan parlem d'èxit educatiu, parlem de cohesió social, d'equitat, d'inclusió. Per tant, els 

municipis, com a administració més propera a la ciutadania, tenen un paper molt 

important, no tan sols en la creació i l'impuls d'espais de treball entre diferents agents 

educatius, sinó a l'hora de sostenir aquests espais de treball en xarxa, ja que el municipi 

és present en tots els espais: llar d'infants, escola, institut, serveis socioeducatius, PEE, 

programes de transició escola-treball, PFI, participació amb entitats... 

D'acord amb la Carta de Ciutats Educadores, aprovada per l'Associació Internacional de 

Ciutats Educadores (AICE), moltes ciutats han esdevingut educadores, exercint i 

desenvolupant, a més de les seves tradicionals funcions econòmiques, socials, polítiques 

i de prestació de serveis, també la funció educadora, atenent especialment a la formació, 

promoció i desenvolupament de tota la seva ciutadania i prioritàriament dels infants i 

joves. En aquest context, moltes ciutats utilitzen els seus recursos per reforçar el treball 

escolar, oferint als centres itineraris educatius o organitzant i subvencionant activitats. 
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En els darrers anys hem vist com molts ajuntaments intensificaven les seves polítiques 

educatives per tal d’incrementar la permanència dels joves en el sistema educatiu i 

augmentar el seu nivell de formació. Així, han invertit en el desplegament dels Plans 

Educatius d'Entorn; han engegat programes per la millora de l'èxit escolar, amb l'impuls 

d’intervencions educatives públiques locals de lluita contra l'absentisme escolar; 

d'acompanyament a l'escolarització; de consolidació de les oportunitats educatives en 

horari no lectiu per als infants i joves amb iniciatives com els patis oberts o els convenis 

per la subvenció d'activitats extraescolars; de promoció del treball en xarxa entre els 

agents educatius locals amb la creació dels consells municipals d'educació o dels 

Projectes Educatius de Ciutat… 

Amb l'educació com a projecte de municipi i amb intervencions educatives locals 

orientades cap a la corresponsabilitat, el treball en xarxa, la millora de la provisió de 

recursos, les respostes integrades…, la permeabilitat entre aula, centre educatiu i 

comunitat esdevé com a factor imprescindible i fortalesa del sistema a l’hora de repensar 

estratègies per abordar les problemàtiques existents. En aquest punt, cal destacar la 

importància que concedim a l'avaluació de totes aquestes polítiques que es duen a terme 

des dels municipis, si les avaluem i com les avaluem. És important avaluar les polítiques 

per saber si són realment eficients, perquè sense eficiència difícilment arribarem a 

l'equitat. 

 

7. Situació sociodemogràfica i educativa del municipi de Barberà del Vallès1. 

Des de l'any 1998, la població de Barberà del Vallès ha anat augmentant de manera 

constant fins als 32.550 habitants registrats l'any 2014, sent la distribució per sexes 

bastant equitativa, representant la població femenina el 50,48% de la població del 

municipi. 

El saldo migratori del municipi va experimentar un fort augment entre els anys 2006 i 

2007, disminuint a partir d'aleshores fins a presentar un saldo negatiu en l'actualitat (-62). 

Aquesta tendència s'observa també en el conjunt de Catalunya on, des del 2008 s'ha 

produït un canvi substancial, en passar de tenir fluxos migratoris ràpids i intensos a 

presentar saldos migratoris negatius. Així mateix, en el municipi de Barberà del Vallès hi 

                                                           
1 Fonts: 

IDESCAT. Darreres dades publicades corresponents a l'any 2014. 
 Perfil de la Ciutat. Edició 2014. 
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ha disminuït en els darrers anys el pes relatiu de la població estrangera respecte del total 

de població del municipi, fins a representar un 7,0% (Perfil de la Ciutat, 2015). 

El fet que proves com PISA reflecteixin les diferències en els resultats d'alumnat o 

famílies originàries del país i alumnes o famílies nouvingudes, evidencia la importància de 

dedicar esforços en l'acompanyament a aquestes últimes. 

Pel que fa a les dades relatives a l'atur i l'ocupació, l'any 2014 la taxa d'atur a Barberà va 

ser d'un 17,5%, lleugerament per sobre de la de Catalunya (16,8%). L'atur de llarga 

durada de baixa qualificació registrat a Barberà va ser d'un 12,7%, lleugerament per sota 

de la mitjana de Catalunya (13,6%). Així, mentre durant el mateix any l'índex d'ocupació 

del municipi (85,6%) i de Catalunya augmentaven, la taxa d'atur de llarga durada de baixa 

qualificació també ho feia. Aquest col·lectiu, que ha anat augmentant en els darrers anys i 

que té un pes important en la taxa total d'atur registrat, presenta majors dificultats per la 

seva reincorporació al mercat de treball, en part pel seu nivell de qualificació més baix. 

Amb tot, Barberà del Vallès presenta uns índexs elevats de contractació (93,1%) i de 

persones assalariades, relacionats ambdós amb l'important pes del sector industrial en el 

municipi. El percentatge de persones assalariades del municipi en sectors tecnològics i 

de serveis basats en el coneixement presenta un pes relatiu baix (24,9%), bastant inferior 

a la mitjana de Catalunya (41,5%). 

El nivell socioeconòmic i cultural de les famílies, obtingut a partir de dades com el nivell 

d'estudis de les famílies, les seves ocupacions o els recursos domèstics (ordinador, 

escriptori o taula d'ús personal de l'infant o adolescent, llibres propis, habitació pròpia, 

connexió a Internet i altres), són indicadors dels resultats obtinguts per l'alumnat en 

proves com PISA, TIMSS i PIRLS. Aquests indicadors estan relacionats, alhora, amb 

altres indicadors de context. Així, a l’hora de determinar el Departament d'Ensenyament 

l'índex de complexitat de l'entorn d'un centre, té en compte indicadors de context com ara 

el baix nivell d'instrucció dels pares i mares; si aquests ocupen llocs de treball de baixa 

qualificació; si hi ha un nombre important de famílies que perceben la renda mínima 

d'inserció; si el percentatge de pares i mares en situació d'atur és elevat; si el percentatge 

d'alumnat amb necessitats educatives especials és alt; i, per últim, si el percentatge 

d'alumnat nouvingut és elevat. En el cas del municipi de Barberà del Vallès, cap dels seus 

centres educatius és considerat d'alta o màxima complexitat en la Resolució 

ENS/906/2014, de 23 d'abril. 

Educar va molt més enllà d’una estadística de resultats acadèmics, per això en aquesta 

diagnosi s’han introduït preguntes que busquen conèixer la realitat de l’escolaritat per part 
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del propi alumnat, més enllà de les estadístiques habituals sobre taxes d’abandonament, 

graduació i altres. 

La mostra està constituïda per 426 alumnes de 3r i 4t d’ESO dels instituts Can Planas i La 

Romànica, 40 alumnes menors de 24 anys dels cursos de PFI, GES i CAM que oferten a 

Barberà del Vallès i de 23 docents de 3r i 4t d’ESO dels dos instituts. 

Encara que els diferents aspectes que es van tractant estan interrelacionats, s’ha 

estructurat l’anàlisi en 15 apartats: 

7.1 El gènere  

De les 426 persones, alumnes d’Educació Secundària Obligatòria, que han contestat el 

qüestionari, un 51,7% eren homes i un 48,3% eren dones. 

Gràfic 1 
Percentatge d’alumnat de 3r i 4t d’ESO segons gènere 

 
 
També han contestat el qüestionari 40 persones menors de 24 anys que no van 

aconseguir la graduació en ESO a l’institut i que es troben matriculades en el Programa 

de Formació i Inserció que s’ofereix a la ciutat o en el Centre de Formació de Persones 

Adultes. D’aquestes, el 62,5% (25) eren homes i el 37,5% (15) dones. 

Analitzar les dades per sexes permet obtenir indicadors qualitatius i quantitatius que 

permetin fer visibles les diferències entre la situació de les dones i els homes, fent 

possibles polítiques més igualitàries. En l’indicador relatiu a l’abandonament escolar 

prematur dels estudis incideix el gènere de l’alumnat. Així, a Catalunya, l’any 2014 va 

afectar un 26,7% dels nois enfront del 17,5% de les noies. Aquesta incidència del gènere 

s’observa també a escala espanyola i europea (IDESCAT, 2014), per tant, la coeducació i 

el gènere no són quelcom tangencial, sinó el nucli de la resposta al fracàs acadèmic 

(Gabarró, 2010, pàg. 41). 
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Encara que estadístiques i estudis posen de manifest que les noies tenen percentatges 

d’èxit en el sistema educatiu superiors als dels nois, superant-los en diferents indicadors 

(idoneïtat, repetició, finalització…), veiem com les noies i nois enquestats no són 

conscients d’aquest fet, mostrant el seu desacord amb l’afirmació el 54,7% dels nois i el 

57,5% de les noies. 

 

Gràfic 2. 
Percepció de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO sobre l’èxit de les dones en el sistema educatiu 

 
 

En el cas de l’alumnat de PFI, GES i CAM, un 50% dels nois es mostren en desacord 

amb l’afirmació. En el cas de les noies, aquest percentatge se situa en el 40%, el mateix 

percentatge que les que creuen que el gènere no està relacionat amb l’èxit escolar.  

 
Taula 1.  
Percepció de l’alumnat de PFI, GES i CAM sobre l’èxit de les dones en el sistema educatiu 
Valors absoluts 

 Les noies acostumen a treure millors notes  

Total Totalment en 

desacord 

En desacord Neutralitat D'acord Totalment 

d'acord 

 
Home 8 4 5 0 7 24 

Dona 4 2 6 2 1 15 

              Total 12 6 11 2 8 39 

 
Un altre aspecte en el qual el gènere sembla incidir és la indisciplina. Sovint tenim la 

percepció de què aquesta és una problemàtica associada als nois. Tenint en compte que 

la indisciplina és un fenomen complex, resultat de múltiples factors, s’ha consultat a 
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l’alumnat sobre si creien o no que estava relacionat amb el gènere. S’ha considerat 

consultar sobre aquest aspecte, ja que la falta de disciplina és un fenomen que forma part 

dels centres escolars i que, manifestant-se de múltiples maneres, afecta la vida diària de 

l’aula i del centre, associant-se en molts casos, al fracàs escolar. Enguita (2010) posa de 

manifest que qui té algun problema de disciplina, encara que sigui lleu, tendeix a 

l’abandonament en l’etapa obligatòria amb molta més freqüència que la resta dels que 

abandonen abans d’hora. (Enguita i altres, 2010, pàg. 124) 

 
Gràfic 3. 
Percepció de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO de què els nois presenten més problemes de disciplina 

 

La majoria de nois i noies no pensen que hi hagi una relació entre problemes de disciplina 

i gènere, manifestant que estan d’acord o molt d’acord amb l’afirmació un 27,8% dels nois 

i un 18,9% de les noies, alumnes d’ESO.  

En el cas de l’alumnat de PFI, GES i CAM, 2 dels 5 nois que han considerat que el fet de 

no obtenir la graduació en ESO va ser conseqüència de problemes d’indisciplina, estan 

totalment d’acord amb l’afirmació proposada. De la resta de l’alumnat d’aquests cursos, 

en la seva majoria no consideren que els nois presentin més problemes d’indisciplina. 

 
En el cas dels 2 nois que consideren que el fet de no obtenir la graduació en ESO va ser 

conseqüència de problemes d’indisciplina, no consideren que indisciplina i gènere tinguin 

relació. 

 

 

 

 

 



27 

 

Taula 2. 
 

Relació entre indisciplina i gènere en alumnat de PFI, GES i CAM 
Valors absoluts 

 

Indisciplina 

Els nois presenten més problemes de disciplina  

Total Totalment en 

desacord 

En 

desacord 

Neutralitat D'acord Totalment 

d'acord 

Si 
 

Home 1 1 1 0 2 5 

Dona 1 0 1 0 0 2 

               Total 2 1 2 0 2 7 

No 
 

Home 4 2 5 2 2 15 

Dona 3 2 5 1 1 12 

               Total 7 4 10 3 3 27 

Total 
 

Home 5 3 6 2 4 20 

Dona 4 2 6 1 1 14 

               Total 9 5 12 3 5 34 

 
7.2 La procedència 

La procedència de l’alumnat de vegades es presenta com a factor explicatiu del fracàs, ja 

sigui per les dificultats que pot presentar l’alumnat que no és nascut a Catalunya: 

dificultats d’idioma, … o per la necessitat de gestionar la diferència per raó d’origen. A 

Barberà del Vallès el percentatge d’alumnat nascut fora de Catalunya és petit. Per aquest 

motiu, no és un factor que tingui, en l’àmbit del municipi, un pes important. En el cas de 

l’alumnat que es troba cursant un PFI o matriculat en el Centre de Formació de Persones 

Adultes, el percentatge d’alumnat nascut fora de l’estat espanyol és del 21,1% (8 alumnes 

de 38), mentre que en el cas de l’alumnat d’ESO, representen un 10,7% (44 alumnes de 

412). Un estudi més específic, que incidís sobre aquest indicador, segurament ens podria 

aportar informació sobre aquest alumnat en concret i les seves necessitats més 

especifiques, alhora que ens podria explicar si aquest augment de més de deu punts 

s’explica o no per la procedència. 
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Taula 3. 
Procedència de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO 

 Lloc naixement  

 

Total 

Catalunya Fora de 

Catalunya però 

dins d'Espanya 

País de la UE País fora UE 

 

Home  
 Recompte 182 7 3 21 213 

% del total 44,2% 1,7% 0,7% 5,1% 51,7% 

Dona 
Recompte 175 4 0 20 199 

% del total 42,5% 1,0% 0,0% 4,9% 48,3% 

               Total 
Recompte 357 11 3 41 412 

% del total 86,7% 2,7% 0,7% 10,0% 100,0% 

 

 

Taula 4. 

Procedència de l’alumnat menor de 24 anys de PFI, GES i CAM I i II 

 Lloc naixement  

Total Catalunya Fora de 

Catalunya però 

dins d’Espanya 

País fora UE 

 

Home 
Recompte 16 3 4 23 

% del total 42,1% 7,9% 10,5% 60,5% 

Dona 
Recompte 11 0 4 15 

% del total 28,9% 0,0% 10,5% 39,5% 

              Total 
Recompte 27 3 8 38 

% del total 71,1% 7,9% 21,1% 100,0% 

 
En els apartats següents, analitzarem diferents indicadors tenint en compte el gènere i la 

procedència de l’alumnat enquestat. 

7.3 La repetició 

Les dues realitats quasi universals entre els que fracassen són la repetició de curs i 

l’absentisme en els estudiants presencials (Enguita i altres, 2010). 

Aquest indicador, a diferència de l’índex d’idoneïtat, referit al percentatge d’alumnat que 

està realitzant el curs que li correspon per edat, fa referència al fet d’haver repetit o no 

algun curs. La repetició està associada a l’abandonament (Rumberger, 1995; CES, 

2009:25, a Fernández Enguita i altres, 2009). 

Un 19,7% de l’alumnat d’ESO consultat ha repetit algun curs. En el cas de l’alumnat de 
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PFI, GES i CAM, aquest percentatge augmenta fins al 92,3%, per tant, la repetició de curs 

no és sinònim de fracàs però si una realitat en la trajectòria de l’alumnat que es troba 

matriculat en ensenyaments de segona oportunitat. 

 

Gràfic 4 
Repeticions prèvies 

 

Per gènere, a l’ESO veiem que un 22% dels nois han repetit curs, mentre que en el cas 

de les noies, aquest percentatge es redueix al 17,2%. En el cas de l’alumnat que es troba 

cursant PFI, GES i CAM, el 100% de les noies han repetit curs (14) mentre que en el cas 

dels nois han repetit un 88% (22). En el cas dels 3 nois que no van finalitzar els seus 

estudis d’ESO amb èxit a l’institut i no van repetir cap curs, 2 d’ells assenyalen que el 

motiu de deixar els estudis no va ser falta d’interès, la incorporació al món del treball o 

que consideressin que no servien per estudiar. En el tercer cas assenyala com a motiu la 

incorporació al món del treball. En tots tres casos van viure l’abandonament de l’institut 

com un fracàs. 

S’ha demanat al professorat que, segons la seva experiència, valorés si el nombre de 

repetidors és superior al de repetidores. Dels 23 docents consultats, han contestat la 

pregunta 20, dels quals el 65% (13) consideren que els nois repeteixen més que les noies 

i només el 10% (2) considera que el nombre de repetidors no és superior al de 

repetidores. La mitjana se situa en el 3,95 i la moda en el 5. 
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Gràfic 5 
Percepció de què el nombre de repetidors és superior al de repetidores 

 
 
Quan parlem d’èxit escolar, habitualment la primària sol quedar fora del focus d’atenció, 

en part perquè ens centrem en el moment en què es donen més dificultats 

(abandonament, no assoliment del graduat, absentisme, indisciplina), en part pel moment 

evolutiu en què es troba l’alumnat d’aquesta etapa. En qualsevol cas, l’obtenció del 

graduat, l’èxit o el fracàs, és el resultat d’un procés, amb obstacles i dèficits que, al final, 

es registra com a fracàs o abandonament però que ve precedit de fracassos anteriors.   

Dels 83 alumnes d’ESO que han repetit curs amb anterioritat, tan sols 64 han especificat 

si es tractava d’Educació Primària o ESO. Els cursos repetits per aquest alumnat, eren 

d’Educació Primària en 15 casos i d’ESO en els 49 restants. Dels 15 casos d’Educació 

Primària, 9 corresponien a nois. 

Dels 39 alumnes de PFI, GES i CAM, que han contestat a la pregunta, 22 han repetit una 

vegada i 14 dues vegades. Dels 50 cursos repetits, han facilitat informació de 34, en 

alguns casos, com ha succeït a l’ESO, no han especificat si es tractava d’Educació 

Primària o ESO, motiu pel qual no s’han tingut en compte. En el cas dels 34 valors vàlids, 

observem que la majoria de repeticions s’han produït a l’ESO (31). 

El fet que les repeticions s’acumulin en els darrers anys de l’escolarització obligatòria, ens 

podria fer plantejar la possibilitat de fer front a les dificultats abans i, és clar, de com       

fer-ho. 

Si les trajectòries de l’alumnat que finalment no aconsegueix l’èxit escolar, són trajectòries 

de fracàs, és important saber quin autoconcepte acadèmic té aquest alumnat. Tenint en 

compte que, en la vida d’un infant i un adolescent, la vida escolar té un pes important i els 

resultats acadèmics condicionen no tan sols la seva autoestima sinó també la seva 

relació amb els adults, professorat i família, hem preguntat sobre dues creences 
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relacionades amb la repetició i el suspens.  

Gràfic 6 
Grau d’acord de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO amb l’afirmació qui repeteix curs és mal estudiant. 

 
 
Un 24,8% dels nois i un 10,4% de les noies de 3r i 4t d’ESO es mostren d’acord o 

totalment d’acord amb aquesta creença. Entre l’alumnat que ha repetit algun curs, hi ha 3 

alumnes que contesten estar d’acord amb aquesta creença i 2 totalment d’acord. En 

aquests cinc casos, la repetició podria estar marcant a aquest alumnat amb una 

característica negativa permanent. 

Gràfic 7 
Grau d’acord de l’alumnat de PFI, GES i CAM amb l’afirmació qui repeteix curs és mal estudiant. 

 

 
En el cas de l’alumnat de PFI, GES i CAM, el percentatge d’alumnat que es mostra 

d’acord o totalment d’acord amb aquesta creença és del 7,5%, referit a 3 nois. Un dels 

aspectes en el que coincideixen les professionals del Centre de Formació de Persones 

Adultes i de la Fundació Barberà Promoció és en la importància del treball que fan per 

empoderar a aquest alumnat, fent que se sentin capaços d’assolir els seus estudis. En el 

cas dels dos alumnes que es mostren d’acord amb l’afirmació i de l’alumne que es mostra 
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totalment d’acord, aquesta creença podria ser un factor que condicionés els seus estudis 

actuals.  

Però, abans d’arribar a la repetició de curs, l’alumnat ha anat suspenent evidències 

d’aprenentatge, per això s’ha preguntat a l’alumnat si pensa que qui suspèn els exàmens 

és mal estudiant. En ambdós casos es tracta d’afirmacions que tenen com a objectiu 

identificar l’alumnat que creu que aprovar significa automàticament aprendre o ser 

intel·ligent, i que identifiquen el resultat d’un curs amb ser o no mal estudiant, no tenint en 

compte que en el fet de la repetició o el mal resultat en un examen poden intervenir 

múltiples factors.  

Taula 5 
Grau d’acord de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO amb la creença qui suspèn els exàmens és mal estudiant 

 Qui suspèn els exàmens és mal estudiant  

Total Totalment 

en desacord 

En 

desacord 

Neutralitat D'acord Totalment 

d'acord 

 

 

Home 

 Recompte 90 64 33 16 7 210 

% dels homes 42,9% 30,5% 15,7% 7,6% 3,3% 100,0% 

% del total 21,9% 15,6% 8,0% 3,9% 1,7% 51,1% 

Dona 

 Recompte 106 51 29 10 5 201 

% de les dones 52,7% 25,4% 14,4% 5,0% 2,5% 100,0% 

% del total 25,8% 12,4% 7,1% 2,4% 1,2% 48,9% 

  Total 
Recompte 196 115 62 26 12 411 

% del total 47,7% 28,0% 15,1% 6,3% 2,9% 100,0% 

 

En relació a la pregunta anterior, els percentatges d’alumnat que pensa que suspendre un 

examen està relacionat amb ser mal estudiant disminueixen de manera significativa, d’un 

24,8% a un 10,9% en el cas dels homes i d’un 10,4% a un 7,5% en el cas de les dones. 

En el cas de l’alumnat de PFI, GES i CAM, el nombre d’alumnes que pensen que qui 

suspèn els exàmens és mal estudiant (5) és lleugerament superior al d’alumnes que 

associen la repetició a ser mal estudiant (3). En ambdós casos, són homes. 

Entre l’alumnat que es posicionava en les opcions d’acord o totalment d’acord en la 

resposta a ambdues preguntes, els percentatges d’homes eren superiors als de dones. 

7.4 Estatus Socioeconòmic i Cultural  

El nivell d’estudis i el tipus d’ocupació de la mare i el pare, així com els recursos de què 

l’alumnat disposa a casa, com ordinador, escriptori o taula d’ús personal, habitació pròpia, 

connexió a internet o llibres propis, proporcionen informació sobre el context social i 
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familiar de l’alumnat. 

Diferents estudis, com per exemple PISA, assenyalen que existeix una forta correlació 

entre el nivell de formació de mares i pares, però sobretot de les mares, i els resultats i 

expectatives dels fills i filles en el sistema educatiu. En el cas de Barberà del Vallès, el 

46,6% de l’alumnat vol cursar Batxillerat i el 25,2% un CFGM. Un 24,8% encara no sabia 

que voldria fer al finalitzar l’ESO, tanmateix, hem de tenir en compte que en la mostra hi 

ha alumnat de tercer d’ESO, que encara té lluny aquesta decisió i de quart. En el cas de 

l’alumnat de quart, en el mes de gener començaven a fer-se les xerrades d’orientació. 

Entre l’alumnat que vol incorporar-se al món laboral i el que vol cursar un PFI, trobem 

mares que estan a l’atur (2), tenen feines no qualificades (3) o treballen com a operàries 

(1), personal de serveis (3) i administratives (2). En cap cas hi ha cap mare que tingui una 

ocupació tècnica o ocupi un lloc directiu. En relació al nivell d’estudis de les mares 

d’aquest alumnat en risc d’abandonar prematurament el sistema educatiu, en un dels 

casos és de Formació Professional de Grau Superior i en un altre universitaris. 

Les expectatives dels 122 alumnes que tenen mares amb estudis universitaris o de 

formació professional de grau superior són, en un 78,7% dels casos, de seguir cursant els 

seus estudis, sigui amb un CFGM o amb un Batxillerat. En el cas de les noies, es 

decideixen per un batxillerat un 84,4% i només un 15,5% per cursar un CFGM. En el cas 

dels nois, un 33,3% està interessat a cursar un CFGM i un 66,7% en un Batxillerat. 

Dels 180 alumnes que tenen mares amb el graduat en ESO o inferior, un 71,1% vol 

cursar estudis de CFGM o Batxillerat, dels que un 54,7% són dones i un 45,3% són 

homes.  

Diferents estudis demostren com la formació de la mare és un factor important en les 

expectatives dels fills i, sobretot, de les filles. Dels 39 alumnes de PFI, GES i CAM, en el 

71,8% dels casos, les mares tenen un nivell d’estudis d’ESO o inferior i tan sols en un 

5,1% dels casos el nivell d’estudis és de formació professional de grau superior o 

universitaris. 
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Taula 6 
Nivell d’estudis de les mares de l’alumnat de PFI, GES i CAM 

 Estudis mare  

Total Sense 

estudis 

Estudis 

primaris 

EGB/ 

ESO 

Batxillerat FP Grau 

mitjà 

FP Grau 

superior 

Estudis 

universitaris 

 

Home 

Recompte 1 1 15 4 2 1 1 25 

% dels homes 4,0% 4,0% 60,0% 16,0% 8,0% 4,0% 4,0% 100,0% 

% del total 2,6% 2,6% 38,5% 10,3% 5,1% 2,6% 2,6% 64,1% 

Dona 

Recompte 2 3 6 1 2 0 0 14 

% de les dones 14,3% 21,4% 42,9% 7,1% 14,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

% del total 5,1% 7,7% 15,4% 2,6% 5,1% 0,0% 0,0% 35,9% 

Total 
Recompte 3 4 21 5 4 1 1 39 

% del total 7,7% 10,3% 53,8% 12,8% 10,3% 2,6% 2,6% 100,0% 

 

Així mateix, també és d’esperar que, en famílies amb més formació acadèmica, la seva 

ocupació faci que la capacitat financera de la família també sigui major podent 

proporcionar als seus fills i filles més recursos, des dels tradicionals com ordinador a 

altres com sortides durant el temps no lectiu a teatres, museus… Així mateix, Marchesi 

(2003) assenyala que la presència objectiva d’un capital cultural familiar només té sentit si 

aquest capital es troba rodejat de les condicions que facin possible “transmetre’l”. 

A Barberà del Vallès la majoria de l’alumnat disposa dels recursos materials necessaris. 

Així, el 96,7% disposa d’ordinador, el 93,8% disposa d’escriptori o taula d’ús personal, el 

90,5% d’habitació pròpia, el 96,2% de connexió a Internet i el 69,8% de 10 o més llibres 

propis.  

En el cas de l’alumnat que està cursant PFI, GES i CAM, el 85% disposa d’ordinador, el 

85% d’escriptori o taula d’ús personal, el 92,5% d’habitació pròpia, el 90% de connexió a 

Internet i el 55% de 10 o més llibres propis.  

Cal destacar, que no tot l’alumnat que disposa de connexió a Internet disposa d’ordinador. 

En el cas dels llibres propis, s’han considerat aquells que no són de l’alumnat i que no 

són ni llibres de text ni lectures obligatòries. 

S’ha preguntat a l’alumnat si fa ús del carnet de la biblioteca, ja que aquesta proporciona 

l’accés a alguns d’aquests recursos necessaris per a l’estudi. Tan sols un 32,5% de 

l’alumnat de 3r i 4t d’ESO fa ús d’aquest carnet.  
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Les diferències per raó de gènere no han estat significatives en el grup d’ESO a l’hora de 

disposar o no d’un determinat recurs. En canvi, en el grup de PFI, GES i CAM, les 

diferències entre els homes i les dones que disposaven dels diferents recursos si han 

estat importants. Així, el 92% dels homes i el 73,3% de les dones disposa d’ordinador. 

Contràriament, les dones disposen en un 93,3% de connexió a Internet i en un 73,3% de 

10 llibres o més, mentre que els homes disposen d’aquests mateixos recursos en un 88% 

i en un 44% respectivament. 

Cal tenir en compte que les dades que s’han treballat per l’anàlisi d’aquest indicador 

s’han de prendre amb precaució, ja que la mida de la mostra és petita i les dades 

provenen de la informació facilitada per l’alumnat qui, en alguns casos, mostrava 

dificultats per saber contestar a algunes de les qüestions plantejades. 

En un cas, un alumne d’ESO em va comentar que només disposa d’ordinador quan està 

amb el pare. No s’ha tingut en compte la possibilitat que l’alumnat pugui disposar o no de 

determinats recursos segons amb quin progenitor estigui, en casos de pares i mares que 

no conviuen junts. En el cas del grup d’ESO és possible que aquesta situació no sigui una 

excepció, tanmateix no disposem de dades per poder-ho verificar. 

7.5 Expectatives 

En l’apartat anterior ja hem parlat de la relació entre les expectatives de l’alumnat i 

diferents indicadors socioeconòmics i culturals.  

Les expectatives educatives reflecteixen el que aspira a aconseguir l’alumnat en el 

període educatiu posterior alhora que permeten intuir quines són les seves expectatives 

laborals futures. Les expectatives acadèmiques són un important factor de motivació. 

Influenciades per l’entorn més proper de l’alumnat, grup d’iguals i família, es redefineixen 

amb la vivència de l’alumnat de la seva escolaritat.  

En relació a les expectatives, la procedència de l’alumnat no sembla ser un factor 

destacable ni entre l’alumnat d’ESO, ni en el cas de l’alumnat que es troba cursant PFI, 

GES i CAM, tenint unes expectatives molt similars, amb l’única excepció de l’alumnat de 

3r i 4t d’ESO nascut fora de la UE. En aquest cas, i a diferència de la resta de grups, 

mostren més interès pels CFGM que pel Batxillerat. Tenint en compte que el nombre 

d’alumnes d’aquest grup és molt petit, no resulta una dada significativa. 
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Taula 7 
Expectatives de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO segons procedència 

 

 

 

 

Lloc naixement 

Què vols fer quan acabis l'ESO?  

 

Total 

Incorporar-te al 

món laboral 

Cursar 

un PFI 

Cursar 

un 

CFGM 

Cursar 

Batxillerat 

No ho 

tinc 

massa 

clar 

Catalunya  

Home 

Recompte 2 3 52 76 44 177 

% dels homes 1,1% 1,7% 29,4% 42,9% 24,9% 100,0% 

% del total 0,6% 0,9% 14,9% 21,8% 12,6% 50,9% 

Dona 

Recompte 1 3 34 89 44 171 

% de les dones 0,6% 1,8% 19,9% 52,0% 25,7% 100,0% 

% del total 0,3% 0,9% 9,8% 25,6% 12,6% 49,1% 

Fora de  

Catalunya  

però dins  

d'Espanya 

 

Home 

Recompte 2 0 1 2 2 7 

% dels homes 28,6% 0,0% 14,3% 28,6% 28,6% 100,0% 

% del total 18,2% 0,0% 9,1% 18,2% 18,2% 63,6% 

Dona 

Recompte 0 0 0 3 1 4 

% de les dones 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 27,3% 9,1% 36,4% 

País de la UE  Home 

Recompte 0 0 1 2 0 3 

% dels homes 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

% del total 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

Pais fora UE  

Home 

Recompte 0 2 11 4 3 20 

% dels homes 0,0% 10,0% 55,0% 20,0% 15,0% 100,0% 

% del total 0,0% 5,0% 27,5% 10,0% 7,5% 50,0% 

Dona 

Recompte 0 1 4 8 7 20 

% de les dones 0,0% 5,0% 20,0% 40,0% 35,0% 100,0% 

% del total 0,0% 2,5% 10,0% 20,0% 17,5% 50,0% 

Total  

Home 

Recompte 4 5 65 84 49 207 

% dels homes 1,9% 2,4% 31,4% 40,6% 23,7% 100,0% 

% del total 1,0% 1,2% 16,2% 20,9% 12,2% 51,5% 

Dona 

Recompte 1 4 38 100 52 195 

% de les dones 0,5% 2,1% 19,5% 51,3% 26,7% 100,0% 

% del total 0,2% 1,0% 9,5% 24,9% 12,9% 48,5% 

 
Així com entre l’alumnat que està cursant ESO, el Batxillerat és l’opció majoritària, 

seguida dels CFGM, en el cas de l’alumnat de PFI, GES i CAM, els CFGM són l’opció per 

la qual mostren més interès i el batxillerat una opció molt minoritària. En qualsevol cas, 

aquesta dada no es fa estranya, tenint en compte que el batxillerat acostuma a     
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associar-se, de manera errònia, a trajectòries d’èxit i, en el cas de l’alumnat que es troba 

cursant opcions formatives de segona oportunitat acostumen a tenir trajectòries de fracàs 

escolar.  

 
Gràfic 8 
Expectatives de l’alumnat menor de 24 anys de PFI, GES i CAM segons procedència 

 
El gènere tampoc sembla ser un factor que condicioni les expectatives de l’alumnat de 

PFI, GES i CAM, sent l’opció dels CFGM per la que mostren més interès i el batxillerat 

per la que mostren menys. 

 
 
Gràfic 9 
Expectatives de l’alumnat menor de 24 anys de PFI, GES i CAM segons gènere 

 
 
Relacionant expectatives amb creences, s’ha preguntat a l’alumnat si pensava que el fet 

d’haver tingut moltes dificultats en cursos anteriors condicionava tenir èxit en els estudis. 

La majoria de l’alumnat s’ha mostrat en desacord amb aquesta afirmació. En el cas de 

l’alumnat interessat a cursar un PFI o incorporar-se al món laboral, cinc no sabien si hi 

havia relació i dos s’han mostrat d’acord amb l’afirmació. En el cas de l’alumnat de PFI, 
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GES i CAM 3 alumnes s’han mostrat d’acord i 10 no sabien si hi havia relació. En aquests 

casos, el fet d’haver tingut dificultats podria estar condicionant les seves expectatives de 

futur. 

7.6 Dedicació i esforç 

En termes generals, és a dir, quan no hi ha presents dificultats d’aprenentatge, trastorns 

del neurodesenvolupament o altres aspectes que incideixin en la relació esforç-resultats, 

els resultats acadèmics de l’alumnat són proporcionals a l’esforç que aquest realitza, 

associant-se majors nivells d’esforç a millors resultats. 

Gràfic 10 
Temps diari que dedica, de mitjana, l’alumnat de 3r i 4t d’ESO a fer tasques escolars 

 
 

Entre l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, el 82,3% de les dones dediquen més d’una hora diària a 

fer tasques escolars, aquest percentatge es redueix fins al 58,5% en el cas dels homes.  

Segons les seves expectatives, l’alumnat que vol cursar un PFI és el que menys hores 

dedica a l’estudi i l’alumnat que més hores dedica és el que vol cursar Batxillerat. Les 

expectatives de l’alumnat són un factor important de motivació i per poder adquirir bons 

aprenentatges. 
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Gràfic 11 
Grau d’acord de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO amb la creença de què per tenir èxit en els estudis s’hi ha 
de dedicar molt de temps 

 
 

Aquesta pregunta està relacionada amb la creença de què per tenir èxit en els estudis s’hi 

ha de dedicar molt de temps. Entre l’alumnat d’ESO, un 79,1% de les dones estan 

d’acord o molt d’acord amb l’afirmació, mentre que entre els homes el percentatge és del 

61,8%. Per tant, els nois de 3r i 4t d’ESO, no tan sols dediquen menys temps que les 

noies a fer tasques escolars sinó que relacionen tenir èxit en els estudis amb la dedicació 

en un percentatge menor.  

En el cas de l’alumnat de PFI, GES i CAM, el 66,6% de les dones i el 76% dels homes 

estan d’acord o molt d’acord amb l’afirmació. 

7.7 Relacions amb els companys i companyes i amb el professorat 

Com la interacció educativa no és emocionalment neutra, a més de factors 

intrapersonals, també intervenen factors interpersonals com les relacions que 

s’estableixen entre l’alumnat i aquelles persones amb les quals interactua en el context 

escolar, és a dir, els companys i companyes i el professorat. 

A la pregunta sobre com se sent l’alumnat a l’institut, referida a les amistats que tenen 

dins de l’institut, tan sols dos alumnes de 416, un noi i una noia, consideren que no tenen 

amistats en el centre. Un 72,8% dels nois i el 59,6% de les noies consideren que tenen 

moltes amistats. 

Així mateix, una percepció positiva de la relació amb el professorat afavorirà un clima 
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positiu per l’aprenentatge. S’ha preguntat a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO com creuen que els 

veu el professorat. Cal tenir en compte que és la valoració que fa l’alumnat. 

Taula 8 
Com creu l’alumnat que el veu el professorat 

 Com creus que et veu el professorat  

Total No em veu Em valora 

positivament 

Em valora 

negativament 

 

Home 

Recompte 16 138 55 209 

% dels homes 7,7% 66,0% 26,3% 100,0% 

% del total 4,0% 34,2% 13,6% 51,9% 

Dona 

Recompte 18 154 22 194 

% de les dones 9,3% 79,4% 11,3% 100,0% 

% del total 4,5% 38,2% 5,5% 48,1% 

              Total 
Recompte 34 292 77 403 

% del total 8,4% 72,5% 19,1% 100,0% 

 

Sens dubte una bona relació entre alumnat i professorat, basada en la confiança, 

el respecte mutu i la responsabilitat és imprescindible per crear el clima adequat 

perquè les classes siguin les més eficients possibles en la transmissió de 

coneixements. 

PISA 2003. Matemàtiques. Informe espanyol 

Així, millors relacions entre alumnat i professorat estan associades a major compromís de 

l’alumnat amb la seva educació. La percepció que té l’alumnat sobre com el veu el 

professorat pot ser més o menys subjectiva. En qualsevol cas, les expectatives del 

professorat envers l’alumne, si són altes o baixes, influeixen en el procés d’ensenyament i 

aprenentatge de l’alumnat.  

De 23 docents consultats, 22 han valorat de l’1 al 5 si les seves expectatives influeixen en 

els resultats de l’alumnat. D’aquests, 6 han considerat que la influència era poca, 5 que 

era important i 11 que les seves expectatives i els resultats de l’alumnat no tenen una 

relació significativa, és a dir, han contestat amb un 3. La mitjana, per tant, se situa en un 

2,95, i la moda en un 3, això ens indica que, en general, els docents no consideren que hi 

hagi una correlació entre les seves expectatives i els resultats del seu alumnat.   
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Gràfic 12 
Valoració del professorat de 3r i 4t d’ESO del grau d’influència de les seves expectatives en els 
resultats de l’alumnat 

 
 
 
Gràfic 13 
Valoració del professorat de 3r i 4t d’ESO de la predisposició positiva de l’alumnat cap a 
l’aprenentatge de nous conceptes 

 
 
De 22 docents que han contestat a aquesta pregunta, 9 han contestat que la 

predisposició del seu alumnat cap als aprenentatges nous era positiva sempre o gairebé 

sempre, 2 mai i 5 gairebé mai. Els altres 6 no s’han posicionat, en contestar un 3. La 

mitjana s’ha situat en 3,09 i la moda en el 4. 

Perquè l’alumnat pugui dur a terme aprenentatges significatius, s’han de donar tres 

condicions: els nous continguts o materials d’aprenentatge han de ser potencialment 

significatius des del punt de vista lògic, l’alumnat ha de comptar amb uns coneixements 

previs que pugui relacionar de manera substantiva, no arbitrària, amb els nous continguts 

i, a més, ha de tenir una predisposició favorable cap a l’aprenentatge, en la que 

intervenen components cognitius i aspectes vinculats a l’emocional i afectiu, a l’individual i 

social, és a dir, l’alumnat ha de pensar, sentir i actuar. Els elogis i les felicitacions ajuden a 

l’alumnat a creure en el seu aprenentatge. Per contra, les critiques, encara que siguin 

constructives, hem de mirar de reduir-les. (Miras, 2001) 
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7.8 Actituds cap als aprenentatges. 

La motivació és un factor determinant davant els aprenentatges, estant els factors 

emocionals relacionats amb els resultats. En el cas de l’alumnat consultat de 3r i 4t 

d’ESO, el 49,1% estudia per aprendre, per tant, la seva motivació davant dels 

aprenentatges és intrínseca, ja que, a l’hora d’estudiar, tenen més importància el seu 

interès i gaudi personal. En el 48,6% dels casos la motivació és extrínseca, és el cas de 

l’alumnat que estudia per aprovar, ja que considera la qualificació com l’element 

imprescindible per al seu futur acadèmic i professional o per altres motivacions igualment 

extrínseques com no rebre cap amonestació per part dels progenitors, obtenir per part 

d’aquests algun tipus de compensació material… En el cas dels nois, un 50,8% 

manifesten que estudien per aprendre, enfront d’un 47,3% de les noies.  

També hi ha hagut 73 alumnes que han marcat dues opcions, és a dir, que no sabien si, 

davant l’estudi, la seva motivació principal era aprovar o aprendre. 

Gràfic 14 
Motivacions de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO pels estudis 
 

 
 
S’ha preguntat a l'alumnat menor de 24 anys que actualment està cursant PFI, GES o 

CAM sobre els motius pels quals fa deixar d’estudiar, oferint quatre opcions de resposta: 

no m’interessava o no em semblava útil, no servia per estudiar, volia treballar i altres.  
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Gràfic 15 
Motius de l’alumnat menor de 24 anys de PFI, GES i CAM per abandonar l’institut 

 
 

En els darrers anys, aspectes com la millora de les polítiques d’orientació i 

acompanyament a l’escolaritat, l’increment de l’oferta formativa i les dificultats d’inserció 

laboral dels més joves amb menys estudis, han propiciat no només que els joves allarguin 

les seves trajectòries formatives, sinó també que retornin més al sistema educatiu 

després d’haver-lo abandonat. (Martínez i Albaigés, 2003, p. 534). Preguntat l’alumnat de 

PFI, GES i CAM sobre els motius per tornar a estudiar, el 70% de les noies manifesten 

que ha estat per realització personal i el 30% per canviar o trobar feina. En el cas dels 

nois, el principal motiu ha estat canviar o trobar feina, en un 61,9% dels casos, mentre 

que en el 28,6% ha estat per realització personal. Un 9,5% dels nois han manifestat que 

els motius han estat altres. 

Gràfic 16 
Motius de l’alumnat de PFI, GES i CAM per retornar als estudis 

 
 
 

No tot el que s’aprèn és significatiu, de fet, quan un aprenentatge esdevé significatiu 
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l’alumne utilitza el que ha après perquè valora la seva utilitat. El que ha après té sentit 

perquè ha sorgit de la interrelació amb la quotidianitat de l’alumne. Un 30,6% de l’alumnat 

que està cursant PFI, GES o CAM manifesta que el principal motiu per deixar els estudis 

va ser que no els interessava o no els semblava útil el que s’ensenyava a l’institut. 

Preguntat l’alumnat de 3r i 4t d’ESO sobre la utilitat per a la vida dels continguts que es 

treballen a l’aula, el 39% consideren que són útils o molt útils mentre que el 32,1% 

consideren que no ho són. En el cas dels nois, el 35,1% consideren que els continguts 

que es treballen a l’aula no són útils enfront del 29% de les noies.  

Perquè es produeixi un aprenentatge significatiu, l’alumne s’ha d’implicar, ha de voler 

aprendre els nous continguts perquè els valora. Si l’alumnat percep les activitats que se li 

proposen com a desitjables i viables, la seva motivació augmenta. En el cas de l’alumnat 

de 3r i 4t d’ESO, el 47% manifesta estar interessat amb el que se li ensenya a l’institut, i 

tan sols el 17,5% diu no estar interessat. 

7.9 Estratègies i recursos d’aprenentatge 

Fora del centre escolar, l’alumnat habitualment ha de fer deures i estudiar. En alguns 

casos, aquest alumnat pot rebre ajuda de forma esporàdica o continuada d’algú de la 

família, companys i companyes, classes particulars i/o tallers d’estudi assistit, per millorar 

el seu aprenentatge o les seves qualificacions. 

Taula 9 
Recursos i estratègies de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO 
Valors absoluts 

 
Home Dona 

Pots consultar a algú de la família  131 112 

Preguntes a algun company o companya  139 132 

Tens un/a professor/a particular  26 51 

Assisteixes a Tallers d'Estudi Assistit  7 3 

Deixes sense fer l'exercici i consultes l'endemà al professor/a de l'institut  39 38 

Fas l'exercici fins on pots i planteges dubtes concrets l'endemà al professor/a  94 95 

Total homes: 215; Total dones: 204 
 

Així mateix, aquest alumnat pot adoptar postures diferents cap a la tasca proposada pel 

professorat i que li suposa dificultats. Un 18,1% dels nois i un 18,6% de les noies deixen 

sense fer l’exercici i consulten l’endemà al professorat de l’institut. Fer l’exercici fins on 

poden i determinar amb precisió els dubtes per tal de resoldre’ls és una estratègia 

d’aprenentatge que l’alumnat d’aquesta edat ja hauria d’haver desenvolupat, així, el 

43,7% dels nois i el 46,6% de les noies fan l’exercici fins on poden i plantegen dubtes 

concrets l’endemà al professorat. En altres casos, consulten els dubtes abans de la 



45 

 

correcció de l’exercici. 

El 88,2% dels nois i el 95,5% de les noies consideren que és positiu preguntar els dubtes 

i resoldre’ls per poder aprendre. Tanmateix, davant el dubte, tan sols el 61,1% dels nois i 

el 44,3% de les noies manifesten que no els fa vergonya preguntar els dubtes. En el cas 

de l’alumnat de PFI, GES i CAM, malgrat que el 94,5% pensen que és positiu preguntar 

els dubtes, tan sols un 48% dels nois i un 66,7% de les noies manifesten que no els fa 

vergonya preguntar els dubtes. Aquest fet podria estar relacionat amb certes creences 

respecte al dubte. 

L’ajuda, sigui dels iguals o del professorat, és un element de gran importància en la 

millora dels coneixements de l’alumnat, així, el 83,1% dels nois i el 86,6% de les noies 

manifesten que han tingut companys i companyes a qui preguntar els dubtes mentre que 

el 18,5% dels nois i el 13% de les noies consideren que el professorat que han tingut no 

els resolia els dubtes.  

En el cas de l’alumnat de PFI, GES i CAM, els percentatges de nois i noies que 

manifesten haver tingut companys i companyes a qui preguntar els dubtes disminueix fins 

al 64% i 60% respectivament. Així mateix, 9 homes i 2 dones manifesten que el 

professorat que han tingut no els resolia els dubtes. Preguntats sobre com estudien, la 

memorització continua sent una pràctica habitual entre un nombre considerable d’homes i 

l’elaboració d’esquemes, mapes conceptuals o resums encara no són tècniques que 

utilitzin majorment ni homes ni dones per estudiar. Tanmateix, la creença de què a qui li 

costa memoritzar no és bon estudiant, no és significativa en aquest grup, manifestant el 

seu acord amb l’afirmació tan sols 5 dels 39 estudiants a qui s’ha consultat. En el cas de 

l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, que constitueixen una mostra molt més significativa, de 413 

alumnes, tan sols el 5,3% ha manifestat el seu acord amb l’afirmació. 

Taula 10 
Com estudia l’alumnat menor de 24 anys de PFI, GES i CAM 
Valors absoluts 

 
Home Dona 

Només assistint a classe  6 2 

Elaborant esquemes, mapes conceptuals, resums...  2 6 

Memoritzant apunts i informació del llibre  9 3 

Seguint les classes i fent els exercicis proposats pel professorat  15 14 

Total homes: 25; Total dones: 15 
 
 

De 32 alumnes de PFI, GES i CAM que han contestat a la pregunta de si estudien en 

soledat, el 100% dels homes ha contestat de manera afirmativa. En el cas de les dones el 
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percentatge és d’un 71,4%.  

7.10 Preferències per aprenentatges més o menys cooperatius. 

Amb l’aprenentatge l’alumnat adquireix uns coneixements de les persones i mitjans que hi 

ha al seu voltant. Aquesta adquisició de coneixements la pot fer a partir de diferents tipus 

d’aprenentatges.  

La societat de l’economia del coneixement demanda a l’educació que formi a l’alumnat 

per ser creadors de coneixement. Aquesta demanda requereix canvis en les estructures i 

metodologies educatives, fomentant estructures més horitzontals, més autonomia del 

professorat, projectes col·laboratius, … 

S’ha demanat a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO que valorés, de l’1 (molt en desacord) al 5 

(totalment d’acord) les metodologies següents: classes magistrals, treball per projectes, 

treball individual i treball cooperatiu. Les diferents metodologies no són excloents i, 

segons el moment una o altra és més adequada. Independentment dels continguts i els 

moments en què resulti una o altra la més indicada, poden potenciar valors diferents. Així, 

si posem l’accent sobre activitats més individuals, podem potenciar un aprenentatge 

competitiu, en el que l’alumnat tingui com a objectiu superar als companys i companyes, 

amb l’obtenció d’una millor nota o major reconeixement social. Si, per contra, posem 

l’accent sobre un aprenentatge més cooperatiu, estarem fomentant la col·laboració entre 

iguals i potenciant el treball en equip. Entre l’alumnat, valoren molt més positivament el 

treball cooperatiu i per projectes que no pas el treball individual i les classes magistrals.  

Taula 11 
Valoració de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO de diferents estratègies d’ensenyament i aprenentatge 

 Classes 

magistrals 

Treball per 

projectes 

Treball 

individual 

Treball  

cooperatiu 

Mitjana 2,81 3,68 3,30 4,00 

Moda 3 4 3 5 

 

En la utilització de les diferents metodologies té un paper fonamental el professorat. 

Formes diferents de treballar que comporten alhora diferents formes d’avaluar. Tot plegat, 

requereix formació específica per part del professorat. En aquest punt, el Projecte 

Educatiu de Centre pot ser decisiu. 
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Taula 12 
Valoració del professorat de 

 La formació del professorat 

de Secundària en aspectes 

pedagògics o 

psicopedagògics. 

 

Les 

metodologies 

 

L'avaluació 

 

El PEC 

 

El model 

educatiu 

Mitjana 4,04 4,00 3,86 3,41 3,74 

Moda 5 5 4a 3 3 

a. Existeix més d’una moda. Es mostrarà el menor dels valors. 

 

7.11 Grau d’aplicació per part del professorat de metodologies que 

afavoreixen aprenentatges significatius. 

El grau de significativitat dels aprenentatges dependrà de les relacions que s’estableixin 

entre el contingut, l’alumnat i el professorat. El professorat és qui posa en relleu la lògica 

dels nous continguts i qui promou l’activació, revisió i modificació dels inclusors 

necessaris. Per tant, el professorat, amb la seva intervenció en els processos 

d’ensenyament i aprenentatge i amb les ajudes que proporciona, ha de fer que les 

condicions perquè es produeixi un aprenentatge significatiu estiguin presents en un grau 

òptim, facilitant així a l’alumnat la construcció de coneixement. 

L’actual societat de l’economia del coneixement demanda a l’educació una sèrie de 

canvis. El professorat adopta ara un nou rol com a pont perquè l’alumnat faci les 

inferències necessàries entre els seus coneixements previs i la nova informació; com a 

guia en el procés d’aprenentatge, plantejant idees i preguntes que afavoreixin que 

l’alumnat arribi a tenir un aprenentatge significatiu a través de la reflexió i la unió de la 

nova informació amb els seus coneixements previs; … 

Echeita i Cuevas (2011) posen de manifest que en els centres catalans encara trobem 

barreres a l’aprenentatge i la participació que no provenen només de les situacions 

personals de l’alumnat sinó també de la vida escolar, de la metodologia, de tot allò que 

pretén homogeneïtzar, de manera que no ens permet avançar cap a un ensenyament de 

qualitat per a tots i totes i amb tot l’alumnat. 

En el cas de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, un 67,9% de l’alumnat considera que té els 

coneixements previs necessaris per fer les tasques proposades, un 54,5% que el 

professorat l’ajuda a relacionar els nous continguts amb el que ja saben, un 38,7% que el 

professorat els anima a reflexionar al voltant dels continguts i un 41,1% que quan 

comencen un nou tema o una nova activitat, saben quins objectius té i com s’avaluarà. 
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Tanmateix, un 31% considera que se li presenten els continguts en la seva forma final, 

sense exigir el professorat que hi hagi un descobriment previ a la comprensió. S’ha de 

tenir en compte la dificultat que presentava part de l’alumnat per entendre les qüestions 

plantejades. 

Pel que fa al professorat, dels 23 docents que han contestat a la pregunta, tan sols 5 

consideren que l’alumnat disposa dels coneixements previs adequats perquè es produeixi 

una relació substantiva, és a dir, no arbitrària, amb els nous continguts i 8 que es duen a 

terme activitats amb una visió mediatitzada, situada i distribuïda de la intel·ligència i 

l’aprenentatge escolar. Les mitjanes relatives a aquestes dues preguntes se situen en el 

2,81 i en el 3,18 respectivament i les modes en el 3. 

7.12 Creences informatives tradicionals relacionades amb l’èxit escolar. 

S’ha preguntat a l’alumnat sobre determinades creences informatives que interfereixen en 

les creences d’identitat com creure que no s’és capaç de… Aquestes creences són 

determinants per a l’autoestima de l’alumnat i el seu autoconcepte com a estudiant i, en 

moltes ocasions, acaben generant conductes d’autodefensa per part de l’alumnat. 

De l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, un 10,1% considera que les persones que no tenen estudis 

són menys intel·ligents. Entre l’alumnat de PFI, GES i CAM, 5 persones estan d’acord 

amb l’afirmació i 7 no ho tenen clar. Tradicionalment, s’ha considerat que les persones 

que tenien estudis formals eren més intel·ligents, associant els estudis a l’èxit no només 

escolar sinó a la vida. Aquesta creença està molt relacionada amb les intel·ligències 

múltiples, ja que tradicionalment l’èxit en els estudis formals, en l’àmbit purament 

acadèmic, només contemplava la intel·ligència logicomatemàtica. La relació entre 

intel·ligències i aprenentatge escolar és bidireccional, de manera que la capacitat 

intel·lectual de l’alumnat, les seves intel·ligències, incideix en la seva capacitat 

d’aprenentatge, alhora que l’aprenentatge també pot millorar i optimitzar aquestes 

capacitats. En l’actuació intel·ligent de les persones intervenen tres elements que es 

poden ensenyar i es poden aprendre: l’estructura de coneixements previs específics de 

l’alumnat sobre la tasca que intenta resoldre, les seves estratègies i les seves capacitats 

de planificació, control i valoració de la pròpia acció o “capacitats metacognitives”. En el 

cas de l’alumnat de PFI, GES i CAM, el fet de no haver aconseguit la graduació en el 

mateix moment que els seus companys i companyes de promoció, els podria estar 

afectant negativament en creure que són menys intel·ligents. Aquesta creença els portaria 

a no sentir-se capaços de…  



49 

 

Un 9,8% de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO considera que les persones a qui els hi costa més 

aprendre o fer les activitats són pitjors estudiants i un 13,6% que, si en l’Educació 

Primària o els primers cursos d’Educació Secundària Obligatòria han tingut moltes 

dificultats, no aconseguiran tenir èxit en els seus estudis. En el cas de l’alumnat de PFI, 

GES i CAM, 2 alumnes estan d’acord amb l’associació entre dificultats i ser pitjor 

estudiants i 5 no ho tenen clar. Aquestes creences que associen uns resultats al ser i no a 

les circumstàncies del moment, donen unes connotacions d’estabilitat i permanència als 

resultats negatius que dificulten el canvi i la millora. En el cas de l’alumnat de segona 

oportunitat, cal recordar que, de 39 alumnes, 22 havien repetit curs una vegada i 14 dues 

vegades. 

De l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, un 16,2% considera que l’alumnat que és expulsat de l’aula 

és mal estudiant, considerant, per tant, que la conducta és un indicador de ser o no bon 

estudiant. En el cas de l’alumnat de PFI, GES i CAM, 7 estan d’acord amb l’afirmació i 8 

no ho tenen clar. A excepció d’un alumne, que no ho té clar, en la resta la indisciplina no 

va ser la causa de no obtenir la graduació en ESO a l’institut. 

El 39,1% de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO considera que les persones que no estudien és 

perquè no els agrada estudiar. En el cas de l’alumnat de PFI, GES i CAM, aquest 

percentatge augmenta fins al 50%. Aquesta pot ser considerada una conducta de 

defensa, ja que estaria millor vist el no estudiar perquè no agrada que no pas reconèixer 

que es tenen dificultats, identificant-se el fet de tenir dificultats amb no ser intel·ligent. 

7.13 Temps lliure 

El fet de gaudir d’un temps lliure amb referents adults té efectes positius en el 

desenvolupament i èxit educatiu de l’alumnat. Entitats i serveis socioeducatius 

contribueixen a tenir referents positius alhora que ofereixen l’oportunitat de participar en 

activitats lúdiques amb valors afegits, ja que es treballen habilitats i competències que 

promouen l’autonomia, la identitat i la iniciativa personal d’aquest alumnat. En el cas dels 

serveis socioeducatius, a més, s’acompanya a l’alumnat que necessita suport i orientació 

per a la realització de tasques escolars, a aquell que té dificultats per disposar d’un 

acompanyament extraescolar per part de la família… 

S’ha consultat a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO sobre el que fa en el seu temps lliure, oferint 

tres possibilitats de resposta, no excloents, a la pregunta. El 76,1% dels nois i el 45% de 

les noies juga a videojocs o veu la TV més de 2 hores diàries, el 64,7% dels nois i el 70% 

de les noies estan amb els amics o amigues a la plaça o lloc d’oci sense monitoratge i tan 
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sols el 26,1% dels nois i el 33,5% de les noies participa en alguna entitat, esplai, o 

activitat amb monitoratge. 

Encara que l’opció d’activitats amb monitoratge ha estat minoritària, el 77,5% dels nois i el 

83,7% de les noies coneixen El forat2, el 53,1% dels nois i el 62,9% de les noies coneixen 

La Roma3 i el 8,9% dels nois i el 9,9% de les noies coneixen altres serveis amb 

monitoratge com esplais, caus, … S’ha preguntat també com els han conegut, oferint 

quatre possibilitats de resposta no excloents: internet, amistats, família i institut. En un 

79,3% dels casos els han conegut per l’institut, en un 38,9% per les amistats, en un 9,1% 

per la família i en un 7,5% per internet. 

Entre l’alumnat de PFI, GES i CAM, el coneixement dels serveis socioeducatius és escàs, 

així, tan sols 6 diuen conèixer El forat i el valoren amb un 3,67 sobre 5, i 8 diuen conèixer 

La Roma, valorant aquest espai amb un 2,63 sobre 5. 

S’ha preguntat al professorat si considera que els recursos es donen a conèixer 

suficientment, si consideren satisfactòria la connexió entre el centre educatiu i la resta de 

la xarxa, si des de la xarxa es fan intervencions globals i si l’avaluació del grau d’èxit dels 

diferents recursos és adequada. En tots els casos les respostes han estat bastant 

neutrals, entre el 2,80 i el 2,95 sobre 5, sent l’1 molt poc i el 5 molt. 

7.14 Autoconcepte acadèmic 

En els processos d’ensenyament i aprenentatge també intervenen les capacitats 

emocionals i d’equilibri personal de l’alumnat. Així, les representacions, expectatives i 

atribucions amb les quals l’alumne s’enfronta a l’aprenentatge incideixen en el procés. 

L’alumnat experimenta un sentiment d’autonomia, un sentiment de competència i un 

interès personal pel contingut o la tasca proposada. El sentiment de competència que 

experimenta l’alumnat és un element de l’autoconcepte i aquest té un impacte en 

l’autoestima de l’alumnat. Autoconcepte i autoestima referits a la representació que 

l’alumnat té de si mateix en un moment concret, juntament amb les diferents 

representacions que l’alumnat té de si mateix en un futur, constitueixen els marcs de 

referència en els que la persona avalua i interpreta el seu autoconcepte. Les 

representacions que l’alumnat té de si mateix en un futur, autoconcepte i autoestima 

configuren el sistema del jo de l’alumnat, vinculat al seu interès personal. En aquest 

                                                           
2 El forat és un servei socioeducatiu destinat a adolescents d’entre 12 i 15 anys de Barberà del Vallès. 

3 La Roma és un espai jove de dinamització juvenil i comunitària. 
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sistema de representació i motius de l’aprenentatge, autoconcepte, autoestima i resultats 

de l’aprenentatge incideixen els uns sobre els altres. 

S’ha demanat a l’alumnat que s’autovalorés com a estudiant. Un 6,1% s’ha suspès, un 

12,1% s’ha aprovat amb un 5, un 26,4% amb un bé, un 50,1% amb un notable i un 5,2% 

amb un excel·lent. Els nois s’han valorat molt més negativament que les noies, 

suspenent-se en el 8,7% enfront del 3,5% de les noies.  

S’ha demanat al professorat que valorés de l’1 (molt en desacord) al 5 (totalment d’acord) 

si l’alumnat que presenta més dificultats no se sent competent i si l’autoconcepte i 

l’autoestima de l’alumnat amb dificultats són millorables. La mitjana de la primera 

pregunta és de 3,64, i la moda, la dada més freqüent, és 3. En relació a la segona 

pregunta, la mitjana és de 4,18 i la moda de 5.  

L’alumnat de PFI, GES i CAM s’ha autovalorat més positivament, suspenent-se tan sols 

un home. Contrasten aquestes autovaloracions tan positives amb la percepció del seu 

professorat sobre aspectes tals com l’autoconcepte o l’autoestima, aspectes que treballen 

de manera intensa en el dia a dia. 

Preguntat l’alumnat de 3r i 4t d’ESO sobre les matèries que més i menys els agradaven 

els motius, aquests estan fortament relacionats amb el seu autoconcepte acadèmic, així, 

els motius que han argumentat a l’hora de contestar a les preguntes, han estat relacionats 

amb el seu sentiment de competència i la seva visió com a estudiants d’aquella matèria 

en concret. Així, entre els motius trobem l’esforç realitzat, els interessos i els resultats 

acadèmics, a més de factors com trobar sentit als aprenentatges proposats. 

En les competències lingüístiques de les llengües s’avalua la capacitat de comprendre 

diferents tipus de textos, d’interpretar-los i de valorar-los. També s’avalua la capacitat 

d’expressar-se per escrit amb idees clares i amb correcció lingüística. Aquestes 

competències, que s’assoleixen com a conseqüència del treball de diferents matèries, 

són fonamentals per tenir èxit, més enllà de les matèries de Llengua catalana, castellana 

o anglesa. S’ha preguntat a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO sobre si estava llegint algun llibre 

en aquest moment, per saber quin és el seu compromís i interès per la lectura, encara 

que intervenen múltiples factors com els provinents de l’entorn familiar, l’autoconcepte de 

l’alumne com a estudiant i lector o les pràctiques escolars. Tan sols el 36,4% dels nois i el 

62,6% de les noies ha contestat afirmativament, encara que en molts casos es tracta de 

lectures obligatòries.  
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7.15 La no graduació i l’abandonament escolar prematur 

Quan parlem de fracàs educatiu és inevitable parlar de fracàs escolar. Els resultats 

d’aprenentatge, l’autoconcepte i l’autoestima tenen incidència els uns sobre els altres 

però el que les estadístiques posen en relleu són els resultats d’aprenentatge, en taxes 

d’alumnat que gradua, d’abandonament escolar prematur o altres.   

En el cas de Barberà del Vallès, la taxa d’alumnat graduat en ESO el curs 2014-2015 es 

va situar per sobre del 76%. A més d’aquesta dada hauríem de tenir en compte la taxa 

d’abandonament durant els cursos d’ESO. 

 

Preguntat l’alumnat de PFI, GES i CAM sobre l’edat d’abandonament dels estudis d’ESO, 

en un percentatge important se situa en els 16 anys, és a dir, l’edat de finalització de 

l’obligatorietat. Tenint en compte que en 22 casos havien repetit un curs i en 14 casos 

havien repetit dos cursos, tenim alumnat que abandona fins i tot abans de finalitzar el 

quart curs d’ESO.  

Gràfic 17 
Edat d’abandonament de l’institut  

 
 
L’alumnat que no aconsegueix el graduat en ESO a l’institut, bé perquè abandona abans 

de finalitzar el quart curs o bé perquè suspèn i decideix no repetir, en alguns casos, quan 

té interès i predisposició per graduar, continua estudiant ja sigui un Programa de 

Formació i Inserció (PFI), els cursos per obtenir el Graduat en Educació Secundària 

(GES) o el curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de Grau Mitjà 

(CAM). En el cas de l’alumnat que cursa Programes de Formació i Inserció, en alguns 

casos ho fan fora de Barberà, ja que l’oferta està repartida pel territori. En el cas de 

l’alumnat de GES i CAM, en molts casos, és alumnat que ha abandonat l’institut per 

retornar al sistema educatiu més tard. 
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Gràfic 18 
Resultats de l’alumnat menor de 24 anys en els estudis de segona oportunitat cursats a Barberà del 
Vallès 

  
 
 
Gràfic 19 
Percepció de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO de què podrà retornar als estudis més endavant 
 

 
 
Gràfic 20 
Percepció de l’alumnat de PFI, GES i CAM de què podrà retornar als estudis més endavant 

 
 

En el cas de l’alumnat que aconsegueix graduar l’ESO a l’institut, alguns cursaran un 

CFGM fora de Barberà, ja que l’oferta és força àmplia i diversa i està repartida pel territori. 
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De l’alumnat que iniciarà uns estudis postobligatoris de batxillerat o de formació 

professional, alguns abandonaran abans de finalitzar-lo i altres no aconseguiran la 

titulació corresponent. En aquests casos, ens trobem amb la dificultat de què el 

Departament d’Ensenyament no disposa de les xifres segons el municipi de residència de 

l’alumnat, per tant, no podem obtenir ara com ara les xifres d’èxit de l’alumnat que cursa 

els seus estudis postobligatoris fora de Barberà del Vallès. Tanmateix, aquest curs el 

Departament d’Ensenyament ha creat el Registre d’Alumnes (RALC), que assegurarà un 

codi identificador únic a cada alumne que l’acompanyarà durant tota la vida acadèmica.  

Taula 13 
Relació entre els motius per abandonar els estudis i la creença de què qui no serveix per estudiar val més 
que ho deixi, entre l’alumnat menor de 24 anys de PFI, GES i CAM 

Per quin motiu vas deixar d'estudiar Qui no serveix per estudiar val més que ho deixi  

Totalment 

en desacord 

En 

desacord 

Neutralitat D'acord Totalment 

d'acord 

 
Total 

 

No m'interessava 

o no em 

semblava útil 

Recompte 6 1 3 1 0 11 

% dins de no 

m’interessava o no 

em semblava útil 

54,5% 9,1% 27,3% 9,1% 0,0% 100,0% 

% del total 16,7% 2,8% 8,3% 2,8% 0,0% 30,6% 

No servia per 

estudiar 

Recompte 4 1 1 2 0 8 

% dins de no servia 

per estudiar 
50,0% 12,5% 12,5% 25,0% 0,0% 100,0% 

% del total 11,1% 2,8% 2,8% 5,6% 0,0% 22,2% 

Volia treballar 

Recompte 3 0 2 0 0 5 

% dins de volia 

treballar 
60,0% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% del total 8,3% 0,0% 5,6% 0,0% 0,0% 13,9% 

Altres 

Recompte 5 0 5 1 1 12 

% dins d’altres 41,7% 0,0% 41,7% 8,3% 8,3% 100,0% 

% del total 13,9% 0,0% 13,9% 2,8% 2,8% 33,3% 

Total 
Recompte 18 2 11 4 1 36 

% del total 50,0% 5,6% 30,6% 11,1% 2,8% 100,0% 

 
En qualsevol cas, l’abandonament escolar prematur i el fracàs escolar, més enllà de les 

conseqüències laborals, econòmiques… futures són viscuts com un fracàs de la persona, 

tal com reflecteixen les respostes de l’alumnat de PFI, GES i CAM de Barberà del Vallès.  
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Gràfic 21 
Com va viure l’alumnat l’abandonament de l’institut 
 

 
 
 

No hi ha dubte que hi ha una relació entre el desinterès pels estudis i la dificultat de 

seguir-los adequadament, tot i que probablement no és possible saber si un factor és la 

causa de l’altre o viceversa (Enguita, 2010, pàg. 69), tanmateix el que si podem asegurar, 

és que quan parlem d’èxit o de fracàs, parlem de trajectòries en què intervenen diferents 

factors articulant-se de diverses i complexes maneres.  

 

8. Centres educatius i recursos a Barberà del Vallès 

Centres educatius del municipi: 

 Llars d'infants públiques municipals 

◦ Llar d'infants pública municipal Rodona 

◦ Llar d'infants pública municipal El Bosquet 

◦ Llar d'infants pública municipal Xerinola 

◦ Llar d'infants pública municipal La Rondalla 

◦ Llar d'infants pública municipal La Blava 

◦ Llar d'infants pública municipal La Baldufa 

 

 Llars d'infants privades 

◦ Llar d'infants Iris 

◦ Llar d'infants El Petit Kiwi 

◦ Llar d'infants Les Nimfes 

 Escoles públiques: 

◦ Escola Can Llobet 
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◦ Escola Pablo Picasso 

◦ Escola Miquel Martí i Pol 

◦ Escola Marta Mata 

◦ Escola Del Bosc 

◦ Escola Can Serra 

◦ Escola Elisa Badia 

 

 Instituts públics: 

◦ Institut Can Planas 

◦ Institut La Romànica 

◦ Institut Barberà (entrada en funcionament el curs 2016-2017) 

 

 Escola Municipal de Música 

 Fundació Barberà Promoció 

 Centre de Formació de Persones Adultes 

 Unitat de Suport a l'Educació Especial (USEE) situada a l’Escola Miquel Martí i 

Pol. 

Alguns dels recursos més significatius que ofereix el municipi són: 

 Serveis socioeducatius per a la primera infància 

 Acompanyament a l'escolaritat obligatòria per a l'èxit educatiu 

 Suport a l'educació en el lleure 

 Formació dels i les agents educadores 

 Seguiment de l'escolarització 

 Foment de la participació educativa i la convivència ciutadana 

 Cessió d'equipaments de la ciutat 

 

Aquests recursos constitueixen grans eixos del Programa Municipal d'Educació i, en 

alguns casos, s'ofereixen amb el suport d'altres administracions. 

 

 Projecte d'Àmbit Comunitari (PdAC) 
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◦ Servei d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 

adolescents Centre Obert. 

◦ Tallers d'Estudi Assistit (TEA), en col·laboració amb la Fundació Autònoma 

Solidària de la Universitat Autònoma de Barcelona (Programa Croma) 

◦ Programa de Lectura per a l'èxit educatiu (Lecxit) 

◦ Servei socioeducatiu per a adolescents El Forat 

◦ Servei d'Informació per a Adolescents (SIA) 

El PdAC de suport a la tasca escolar forma part del Pla Educatiu d'Entorn, focalitzant 

l'atenció en afavorir l'èxit educatiu i formatiu d'infants i adolescents. 

En aquest apartat tan sols apareixen els projectes que estan més directament relacionats 

amb l'objecte d'estudi d'aquest treball, tot i que en el municipi de Barberà del Vallès, es 

porten a terme altres projectes, així com experiències de bones pràctiques, molt 

interessants. 

 

9. Èxit educatiu a Barberà del Vallès: Elements descriptius i anàlisi DAFO 

Infants, adolescents i joves poden accedir a diferents recursos que s’ofereixen a la ciutat 

de Barberà del Vallès, recursos que no només promouen l’èxit educatiu sinó que van més 

enllà, treballant aspectes claus per al seu desenvolupament personal com són el vincle, 

l’autoestima o bé l’empoderament.  

En el cas de l’alumnat que cursa Educació Primària i presenta certs riscos, se’l deriva al 

Centre Obert, on s’elabora un Pla Individualitzat per a cada infant (PI) i es porta a terme 

un seguiment molt acurat, treballant molt des del vincle entre el personal educador i els 

infants. Les educadores socials proporcionen pautes a les famílies i, en determinats 

casos, entrevisten a infants i adolescents que fan ús del servei per, a partir dels             

11-12 anys ser ja els mateixos nois i noies usuàries els qui pactin amb les educadores els 

seus objectius, encara que aquestes continuïn proporcionant pautes a les famílies. 

Amb la transició de l’Educació Primària a l’Educació Secundària Obligatòria es 

produeixen molts canvis en la vida dels infants: canvi de centre, nous companys i 

companyes, noves amistats, nous docents, nous entorns i també nou centre 

socioeducatiu en el cas de molts infants, ja que deixen el Centre Obert per iniciar, en 

molts casos, una nova etapa en El forat. En aquest pas hi ha la sensació, en moltes 

ocasions, de què es perd l’acompanyament que s’havia tingut fins al moment, 
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segurament per les característiques diferents de l’etapa educativa i per l’evolució de 

l’infant. En aquest moment de transició, i malgrat haver treballat la continuïtat entre els 

serveis socioeducatius, infants que havien assistit al Centre Obert no assisteixen a El 

forat. 

En el servei socioeducatiu El forat s’atén a adolescents de 12 a 15 anys. Tal com es fa en 

el Centre Obert, també es duen a terme tutories individualitzades i es treballen Plans 

Individualitzats. A l’inici de curs es pacten objectius a assolir així com les expectatives, i 

es porta a terme un seguiment trimestral i final, per tal d’analitzar l’evolució de 

l’adolescent. A partir dels 16 anys, els i les joves disposen d’un altre servei, La Roma, on 

des de la confiança i la proximitat es treballa individualment amb la persona, fent tutories i 

seguiments. 

“En els serveis socioeducatius que s’ofereixen per adolescents i joves es treballa 

des de la relació personal oferint, des de la individualització, eines i recursos per 

ajudar a la persona a reconèixer a si mateixa el que li passa, treballant així la 

manera d’afavorir l’èxit educatiu de la població amb més dificultats. L’èxit com a 

recurs que aporta eines i dóna opcions no com a objectiu en si mateix, ja que 

sobretot s’incideix en la trajectòria vital de l’adolescent” (Jordi Freixas Garcia. 

Tècnic de Serveis Personals: Joventut). 

Des del Programa Municipal de Joventut s’ofereixen recursos que s’ajusten a les 

necessitats d’adolescents i joves, amb temàtiques d’interès que s’han anat definint amb el 

temps, conformant en l’actualitat un catàleg molt interessant. També s’ofereixen 

campanyes trimestrals en els instituts i equipaments, i s’eviten aquelles accions massa 

puntuals que no provoquin una incidència real en aquesta franja d’edat. 

En els recursos que s’ofereixen, a més de potenciar-se la tutoria, també es fomenta la 

mentoria entre alumnes de diferents edats a fi d’afavorir processos d’ensenyament i 

aprenentatge i la descoberta compartida. En el cas de l’Espai Jove La Roma, i en el marc 

d’un Projecte d’Aprenentatge Servei, joves de 20 a 25 anys que són especialistes o tenen 

molt d’interès en una determinada temàtica, reben formació per part de l’ajuntament per 

obtenir la titulació de tallerista i poder formar a adolescents d’El forat. A més de promoure 

la mentoria, aquest projecte ofereix als nois i noies de l’Espai Jove La Roma la possibilitat 

de veure que hi ha alternatives que poden convertir-se en sortides, que allò que els 

agrada pot ser utilitzat per transmetre coneixement i que hi ha altres aspectes de la vida 

més enllà del currículum acadèmic i que també són importants.  
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Aquest any es posarà en marxa el projecte Acompanyar un/a jove, en el que una persona 

jove adulta acompanyarà a una altra menor d’edat a qui per les seves circumstàncies 

personals des dels Serveis Socials Bàsics i el Programa Municipal de Joventut es 

consideri que la pot afavorir un acompanyament per un igual una mica més gran i amb un 

itinerari d’èxit. L’objectiu és que la persona jove adulta pugui transmetre a la menor d'edat 

eines, recursos, bones pràctiques i una relació de confiança que l’afavoreixi en la seva 

evolució personal. També s'està treballant en altres projectes que promoguin la mentoria 

com acompanyaments de persones voluntàries del Lècxit a adolescents que participen en 

els Tallers d'Estudi Assistit. 

Així com en el Centre Obert no hi ha diferències entre els infants usuaris per raó de 

gènere, en el cas dels serveis socioeducatius per a adolescents i joves si hi ha 

diferències. Des dels serveis socioeducatius s'ha detectat que les noies no busquen 

aquests espais com a espais de relació. En cas de tallers dirigits d'interès general per 

l'edat, com poden ser els de dansa o teatre, participen més que els nois. En canvi, no 

participen amb la mateixa intensitat d'activitats més quotidianes i, en cas de participar en 

algun taller, a la seva finalització no es queden a fer ús del punt de trobada. Aquest fet 

dificulta saber quines accions serien del seu interès. 

Els nois fan més ús dels serveis socioeducatius de manera quotidiana, com a lloc de 

trobada, de joc o en el que participar puntualment d'un taller. Participen sobretot 

d'activitats més informals, obertes i menys dirigides. 

Des de la Secció Municipal d’Educació també s’ofereixen importants recursos educatius i 

per l’acompanyament a l’escolaritat.  

“Actualment s’està treballant per canviar el format de les propostes educatives 

que s’ofereixen, ajustant-les a les experiències vitals d'infants i adolescents 

enfront dels tradicionals tallers i actuacions estandarditzades. L’objectiu és 

planificar, no pensant en accions per donar solucions a problemes que ja s’han 

generat, sinó en allò que nois i noies necessiten per donar-los allò que 

necessiten en cada moment de la seva evolució” (Cristina Bernabé Pérez. Cap 

de la Secció Municipal d’Educació). 

Els processos d’avaluació de l’impacte dels serveis que s’ofereixen es plantegen de 

manera dinàmica, treballant per la seva millora constant amb la participació de personal 

educador, personal tècnic de l’ajuntament, adolescents i joves… En el cas dels serveis 

socioeducatius es fa una avaluació continuada i un seguiment de tota l’oferta, de cada 



60 

 

acció i cas individualitzat i, en cas de detectar-se la necessitat de fer modificacions per la 

seva millora s’incorporen sense esperar a l’avaluació final. 

En les actuacions que s’ofereixen a la ciutat hi intervenen, per tant, diferents 

professionals, seccions i programes de l’ajuntament, la Fundació Barberà Promoció, 

centres educatius… Aquesta complexitat ha fet que des de l’Ajuntament s’hagi posat 

l’accent en els mecanismes i estructures que afavoreixen la coordinació. Actualment, 

existeixen i funcionen els mecanismes, hi ha molta coordinació però de vegades 

parcialitzada i, en el dia a dia, depèn molt de la voluntat dels i de les professionals.   

Encara no s’actua de forma global perquè tradicionalment la transversalitat no s’ha posat 

en pràctica de manera real. Com a conseqüència, de vegades s’ofereixen recursos 

parcel·lats i aquest aspecte afecta la seva incidència.  

“Potser posar l'accent ara en què la coordinació i la transversalitat parteixen 

d'altres elements com la polivalència dels professionals respectant la seva 

especialitat i la seva professionalitat, més que buscar més mecanismes. 

Repensar que el problema no està tant a crear estructures de coordinació sinó 

que també hem de posar l'accent en repensar divisions existents entre àmbits 

disciplinaris i reformular la polivalència dels i les professionals. L'especialització 

no ha de delimitar la tasca del professional sinó que ha de servir per aportar 

coneixements” (Lluís Carol Andrés. Cap d’Àrea de Serveis Personals). 

En altres casos, s’han ofert recursos fragmentats per la dificultat per relacionar continguts 

d’accions com el COB-Orienta i anteriorment el COB-ESO amb aprenentatges escolars. 

La participació dels diferents agents educatius esdevé un element clau per, a partir de la 

reflexió compartida, analitzar opcions i possibilitats. Així, 

“Des de l’Ajuntament es considera que la participació és clau per tirar endavant 

qualsevol projecte educatiu i que els únics projectes educatius que prenen sentit 

són els construïts per la comunitat. Així, entenent que sense participació no hi ha 

projecte, està promovent la creació i impuls de diferents espais de participació” 

(Cristina Bernabé Pérez. Cap de la Secció Municipal d’Educació). 

El fet que els projectes educatius esdevinguin dinàmics i alhora, siguin el producte d’un 

treball compartit amb diferents recursos i professionals, els dóna un valor afegit. 

L’existència de nombroses xarxes i estructures no garanteix que s’afavoreixi la veu de les 

famílies o, si més no, la veu de les famílies de l’alumnat amb més dificultats. De vegades, 
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les famílies poden no saber on poden plantejar les seves demandes i expressar les seves 

necessitats.  

“Tenim moltes xarxes i estructures però en realitat s'afavoreix poc la veu de les 

famílies en totes les estructures. La veu de les famílies de l’alumnat sense èxit 

escolar encara hi és menys present. Hi ha la necessitat de buscar fórmules 

diferents per construir projectes amb les famílies i que la seva veu arribi als 

àmbits de decisió educativa. Hi ha necessitats de les famílies que s'expressen en 

llocs molt determinats. Així mateix, la veu de l'alumnat no és únicament la veu 

dels representants de l'alumnat en el consell escolar, per tot això hi ha la 

necessitat de buscar un canvi en els mecanismes que promogui la participació i 

recollida de la informació de manera diferent.   

La importància de l’acció tutorial, ja que totes les famílies van a veure al tutor i 

són molt receptives a les indicacions que fa el professional de l'educació. Una 

acció tutorial sistematitzada que, a més del seguiment de l’alumne/a inclogui 

també aspectes de formació de les famílies” (Lluís Carol Andrés. Cap de l’àrea 

de Serveis Personals). 

Un altre aspecte important és la derivació. Les famílies no sempre coneixen els recursos 

o saben com accedir-hi, 

“Des dels Instituts s'ha derivat a pocs alumnes als Tallers d'Estudi Assistit. En 

casos d'alumnat amb trajectòries de poc èxit educatiu, amb dificultats de 

diferents tipus, on la informació costa més que arribi a la família, la seva 

presència en els serveis socioeducatius per a adolescents que s'ofereixen també 

és més baixa” (Jordi Freixas Garcia. Tècnic de Serveis Personals: Joventut). 

El territori esdevé un element clau, no tan sols per les actuacions que es duen a terme 

des dels diferents serveis. Aspectes com l’heterogeneïtat social en els centres educatius, 

el valor afegit que les famílies més proactives aporten en l’acció educativa d’altres 

famílies amb més dificultats o bé la intervenció en el territori d’agents amb voluntat 

inclusiva també esdevenen claus per aconseguir l’èxit educatiu de tots i totes. 

Quan es pensa en l’obtenció de l’èxit escolar de manera individual, en molts casos es 

promou l’exclusió. De la mateixa manera, quan parlem d’equitat en educació també tenim 

en compte els recursos.  
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“Encara fan falta més recursos que s'ajustin a les necessitats de l'alumnat: més 

places, ajuts socioescolars, sortides, més suport de teràpies psicològiques... El 

CSMIJ només atén patologies i hi ha una franja de nois i noies que per 

autoestima baixa, aspectes de reeducació i emocionals... necessitarien un suport 

especialitzat durant un temps.   

Situacions familiars que condicionen com famílies poc estimulants, amb poca 

adhesió educativa. És el cas d’aquells infants que, si van al zoo, al cinema, a la 

biblioteca o a la fira de Santa Llúcia, per exemple, és perquè hi van amb el 

Centre Obert. Altres situacions que condicionen com tenir un espai per fer les 

tasques escolars” (Carolina Solé Guerrero. Tècnica de Serveis Personals: 

Educadora Social). 

Famílies amb menys recursos econòmics i socials tenen un nivell de participació inferior 

en activitats de lleure dirigides, perquè no són conscients del valor afegit d'assistir a 

aquestes activitats. Les famílies ofereixen als seus fills i filles models de lleure diferents i, 

en alguns casos, hi ha activitats de lleure que queden restringides a determinades 

famílies i sectors.   

 

Figura 1: Concepte de fracàs, segons Navarrete (2007).  

“Els mateixos agents haurem de definir que entenem o no per èxit escolar. No es 

pot avançar cap a l’èxit sense participació” (Cristina Bernabé Pérez. Cap de la 

Secció Municipal d’Educació). 

L’alumnat que no ha tingut èxit en la seva escolarització obligatòria presenta dificultats 

diverses, no sempre relacionades amb dificultats d’aprenentatge. De fet, un percentatge 

important de l’alumnat que es matricula al Centre de Formació de Persones Adultes 

abandona per motius molt diversos. 
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“En la majoria de casos, l’alumnat que no aconsegueix l’èxit acadèmic ha anat 

acumulant fracassos durant la seva trajectòria escolar i té una autoestima baixa 

que el porta a no sentir-se capaç” (Nativitat Chipell Fabon. Directora del Centre 

de Formació de Persones Adultes). 

Des del Centre de Formació de Persones Adultes el que més es treballa és l’autoestima 

del seu alumnat, intentant que entenguin que si són capaços. Tanmateix, el percentatge 

que abandona és elevat i descoratjador quan abandonen sense ni tan sols explicar el 

motiu. En alguns casos tornen passats uns anys i aleshores aproven els seus estudis.  

Les dimensions dels grups, petites, faciliten el treball dels docents sobre aspectes com el 

vincle o l’autoestima, tant al Centre de Formació de Persones Adultes com a Barberà 

Promoció, on s’ofereixen els Programes de Formació i Inserció (PFI).  

 “En el cas dels PFI el percentatge d’abandonament és petit. Tanmateix, si es 

produeix l’abandonament, des de la Fundació Barberà Promoció es continua 

treballant amb la persona aspectes relacionats amb la seva inserció laboral” 

(Núria Domènech Bartomeus. Responsable d’Orientació de la Fundació Barberà 

Promoció). 

Des de la Fundació Barberà Promoció es duen a terme accions amb els instituts de 

secundària, com el COB-Orienta, adreçat a alumnat de 4t d'ESO i a joves que ja no estan 

en la formació reglada i s'atenen des de Barberà Promoció a partir de l'atenció a 

persones en transició escola-treball. El seu objectiu pretén ajudar a decidir els àmbits 

ocupacionals d'interès a partir de conèixer, amb la pràctica directa ocupacions de diversos 

àmbits i facilitar-li la decisió de quin itinerari formatiu i professional vol realitzar. 

“Barberà té un nombre de població i d’instituts que afavoreix el treball de la 

comissió escola-treball” (Núria Domènech Bartomeus. Responsable d’Orientació 

de la Fundació Barberà Promoció). 

Per a l’atenció a persones en transició escola-treball es compta amb un tècnic 

especialitzat, el tutor de transició escola-treball. En els darrers anys, i com a 

conseqüència de les dificultats de finançament, ha desaparegut la figura del docent de 

l’Aula de Reforç per a la Formació Bàsica (AURE) així com el Programa COB-ESO, 

centrat en el Coneixement d’Ocupacions de Barberà. 

Per tant, encara que s’ha contemplat l’èxit escolar, potser els recursos no sempre han 

estat proporcionals.  



64 

 

 

PUNTS A MILLORAR 

 Falta de definició de determinats indicadors per avaluar 

recursos. 

 De vegades s’ofereixen recursos parcel·lats com a 

conseqüència de no haver treballat suficientment la 

transversalitat. 

 Falta de propostes preventives de ciutat per donar 

resposta al fracàs escolar. 

 Coordinacions de vegades parcialitzades. Existeixen 

els mecanismes però la voluntat dels professionals és 

molt important. 

 El finançament. Necessitat d’oferir més places o 

determinats serveis i accions. 

 

 

AMENACES 

 Diversitat d’alumnat en situacions de fracàs escolar. 

 L’alumnat que no té èxit escolar acumula fracassos, 

acostuma a tenir una autoestima baixa, … 

 Dificultats socioculturals i econòmiques d’algunes 

famílies: famílies poc estimulants, poca adhesió 

educativa … 

 Dificultats de finançament i recursos no proporcionals 

a les necessitats. 

 Poca presència de la veu de les famílies, sobretot de 

les de l’alumnat que no té èxit en àmbits de decisió 

educativa. 

 Simplificació dels problemes i l’aplicació de solucions 

estàndard. 

 De vegades s’ofereixen recursos fragmentats per la 

dificultat per relacionar continguts del recurs amb 

aprenentatges escolars (Ex. COB-Orienta i 

anteriorment el COB-ESO) 

 Prioritzar l’èxit individual. 

FORTALESES 

 Existència d’espais per compartir la informació i actuar 

de forma coordinada. 

 Existència d’estructures organitzatives àgils. 

 Treball del vincle i l’autoestima amb l’alumnat. 

Realització de tutories i avaluacions dels recursos i el 

seu impacte. 

 Consciència de la importància de treballar de manera 

transversal. 

 Es continua treballant amb els i les joves fins i tot 

després que abandonin. 

 Creació i impuls d’espais de participació. 

 Planificació educativa a partir de les necessitats. 

 Els recursos que s’ofereixen obeeixen a les 

necessitats. 

OPORTUNITATS 

 El grau d’implicació dels diferents agents educatius. 

 L’heterogeneïtat social dels centres educatius del 

municipi. 

 La implicació de moltes famílies. 

 L’acció tutorial com espai de formació de famílies. 

 La participació dels agents educatius en àmbits de 

decisió educativa. 

 La intervenció en el territori d’agents amb voluntat 

inclusiva. 

 Les oportunitats que ofereixen els Projectes d’Acció 

Comunitària, l’Aprenentatge Servei… per implicar a 

l’alumnat amb el territori i establir vincles més enllà de 

les tasques escolars. 

 L’equilibri entre la llibertat individual, l’interès col·lectiu 

i el respecte a la diversitat. 

  Quadre 1: Resultats extrets de l’anàlisi DAFO. 
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10. Conclusions 

Tal com reflecteix la diagnosi, l'entorn de l'alumnat de Barberà del Vallès és un entorn 

normalitzat, és a dir, que no presenta unes condicions socials, econòmiques i culturals 

que puguin representar dificultats especials perquè el seu alumnat assoleixi els objectius 

educatius establerts; tanmateix, considerem que seria important continuar treballant per 

millorar els resultats del seu alumnat, no tant per complir amb els objectius de diferents 

polítiques sinó per millorar la qualitat de vida de la seva ciutadania.  

En aquest punt, cal assenyalar la importància de la Comissió per a l'èxit educatiu, una 

comissió específica creada per donar resposta a aquesta problemàtica, des dels primers 

moments, oferint propostes preventives perquè l'alumnat de Barberà del Vallès 

aconsegueixi l'èxit educatiu. Aquesta Comissió, durant el curs 2016-2017 farà propostes 

d’intervenció a la comunitat educativa a partir de l’anàlisi d’aquesta diagnosi. 

Encara que les propostes sorgiran del treball d'aquesta Comissió, s'ha considerat que 

podia ser interessant traslladar algunes observacions i, perquè no, aspectes a debatre. 

Un d'ells, ha  estat la necessitat d'endreçar qui orienta, quan i com. Quan vaig iniciar 

aquest treball, sense conèixer els recursos, i a partir de les entrevistes, vaig anar 

descobrint com s'ofereix orientació i informació des de diferents llocs. Així, l'alumnat rep 

orientació a l'institut, informació als diferents serveis socioeducatius i orientació i 

informació a Barberà Promoció. En la meva feina diària, de vegades s’atén a famílies o 

alumnes que tenen dubtes sobre quins estudis postobligatoris poden cursar. Durant 

l'entrevista realitzada a les persones responsables d'orientació de la Fundació, es va 

posar de manifest la necessitat d'articular aquesta orientació, a través d'un professional o 

d'un servei. Arribats a aquest punt, seria interessant elaborar un mapa de recursos 

relacionats amb l’orientació per tal que, tant professionals com alumnat tinguessin 

presents els serveis que s'ofereixen i les relacions entre aquests. Consultats els 

professionals al respecte, no es disposa d'un mapa de recursos d'orientació al municipi. 

Per altra banda, l'alumnat rep orientació mentre està a l'institut però, un cop abandona, si 

no es posa en contacte amb la Fundació Barberà Promoció, no rep cap mena 

d'orientació. Si l'alumnat que abandona acostuma a ser el que presenta més dificultats, 

no tan sols acadèmiques sinó també d'organització o d'estratègies, ens trobem amb què 

part d'aquest alumnat que abandona prematurament els seus estudis no estaria rebent 

cap mena d'orientació malgrat ser el que més la necessita.  

En paral·lel a aquestes mesures, s'haurien d'iniciar altres de tipus preventiu. La diagnosi 
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ha posat de manifest que realitats conegudes per estudis especialitzats de referència són 

també realitats del nostre municipi. Així, seria important prioritzar la detecció precoç de 

situacions de risc, per tal de poder actuar assessorant, informant i orientant a les famílies. 

En aquest punt, cal assenyalar la importància de treballar en programes específics 

d'habilitats parentals al municipi. 

Totes les activitats que es portessin a terme haurien de disposar d'indicadors específics 

que permetessin focalitzar la mirada i poder avaluar el seu impacte, sobretot tenint en 

compte que tota activitat que es posa en marxa requereix uns recursos humans i 

materials i que, com a administració pública s'ha de garantir la seva eficàcia. 

 

11. Sigles i abreviatures 

AICE: Associació Internacional de Ciutats Educadores 

AURE: Aula de Reforç per a la Formació Bàsica, que formava a l'alumnat dels aleshores 

Programes de Qualificació Inicial oferint-li una sortida formativa amb la seva incorporació 

a la formació professional reglada, a més de millorar les seves expectatives personals 

amb la superació de la seva experiència de fracàs a l'ESO. 

CAM: Curs de formació específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà. Són 

destinatàries d’aquest curs les persones sense l’ESO o equivalent acadèmic i dóna 

l’accés directe a qualsevol CFGM (Resolució ENS/1245/2012 de 13 de juny, publicada en 

el DOGC 6158 de 27/06/2012). 

CME: Consell Municipal d'Educació 

COB-ESO: Coneixement d'Ocupacions de Barberà. Acció adreçada a alumnat d'ESO que 

presentava dificultats d'aprenentatge i que tenia com a objectiu motivar a aquest alumnat 

a continuar amb els estudis i assolir-los a partir de relacionar els continguts de l’ESO amb 

l'experiència pràctica dels tallers que s'oferien des de Barberà Promoció per conèixer 

ocupacions. 

COB-Orienta: Acció adreçada a joves de 4t d’ESO i/o joves que ja no estan en la formació 

reglada i s’atenen des de Barberà Promoció a partir de l’atenció als i les joves en transició 

escola-treball. Proporciona orientació per ajudar a decidir sobre els àmbits ocupacionals, 

a partir de conèixer, amb la pràctica directa, ocupacions de diversos àmbits alhora que li 

facilita la decisió de quin itinerari formatiu i professional vol realitzar. 
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ESO: Educació Secundària Obligatòria 

FEMP: Federación Española de Municipios y Províncias 

GES: Ensenyament reglat de Graduat o graduada en educació secundària. Consta de 

dos nivells, equivalents als dos cicles d’ESO, i la superació d’aquests estudis comporta la 

titulació de graduat o graduada en Educació Secundària. Regulat al Decret 161/2009 de 

27 d’octubre de 2009, publicat en el DOGC 5496 de 2.11.2009, d’Ordenació dels 

ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a persones adultes. 

Informe PISA: Informe del Programme for International Student Assessment (Informe del 

Programa Internacional per a l’Avaluació d’Alumnes). 

LEC: Llei d'Educació de Catalunya 

LOE: Llei Orgànica d'Educació 

LOGSE: Ley Orgánica General del Sistema Educativo 

LOMCE: Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

LRBRL: Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 

LRSAL: Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local 

OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic 

PEE: Pla Educatiu d'Entorn 

PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study (Estudi Internacional de Progrés 

de la Comprensió Lectora) 

PROAs: Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo 

TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study (Estudi Internacional de 

Tendències en Matemàtiques i Ciències) 
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13.Annexos 

13.1 Qüestionari alumnat ESO 
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13.2 Qüestionari alumnat PFI 
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13.3 Qüestionari alumnat Centre de Formació de Persones Adultes 
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13.4 Qüestionari professorat dels instituts 
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