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El fracàs escolar a Espanya és un problema ben conegut i estudiat.

Amb la intenció d’aprofundir-hi, aquest llibre insisteix en els

processos que desemboquen en l’abandonament prematur i centra

l’anàlisi en la situació, la trajectòria i els discursos dels joves tinguts

per fracassats escolars.

Per a això recull les xifres disponibles, analitza la influència de

factors externs i centra l’atenció en la trajectòria escolar dels que

deixen els estudis abans d’hora i també en la manera com entenen

ells mateixos aquest abandonament.

Aquesta reflexió intenta tenir en compte les múltiples dimensions

necessàries per explicar el fracàs i l’abandonament prematur,

que van des de les noves coordenades de l’educació en la societat

de la informació fins a les dinàmiques internes i els instruments

del sistema escolar, passant per les grans fractures socials i la

tendència a la desvinculació generalitzada dels adolescents respecte

a la institució educativa.
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9

Presentació

La qualitat del sistema educatiu d’un país no és tan sols un indicador dels ni-
vells de desenvolupament i de benestar assolits, sinó també dels que hi haurà
en el futur. No debades, la provisió d’una escolaritat universal que sigui, a més
a més, capaç d’estimular el desenvolupament integral dels nens i els joves, és
un objectiu estratègic de primera magnitud a les nacions més avançades.

El nostre país no és aliè a aquesta inquietud. És per això que, d’una manera re-
current, la formació dels nostres joves i, concretament, el problema del fracàs
escolar són objecte de debat públic.

Avui l’escola es troba davant del repte de donar resposta a unes exigències
que reflecteixen amb exactitud la societat en què vivim. Un món globalitzat,
molt competitiu, altament canviant i d’una complexitat creixent demana pro-
fessionals disposats a formar-se contínuament, capaços d’innovar i d’adaptar-
se a les innovacions, com també de ser prou flexibles per moure’s amb desim-
boltura en un entorn ben diferent del que hi havia fa només unes dècades.

A més, però, la formació de les persones no és un afer exclusivament econò-
mic. Al contrari, la dimensió cívica de l’educació constitueix, des del seu ori-
gen, el nucli de tot sistema democràtic. L’escola, efectivament, forma pro-
fessionals, però sobretot forma ciutadans que puguin participar, de manera
conscient i activa, en el progrés de la comunitat a la qual pertanyen.

Per tot plegat, el fracàs escolar és considerat actualment un problema de pri-
mer ordre, molt especialment a Espanya, on les taxes se situen per damunt de
la mitjana europea i dels països de l’OCDE. La importància d’aquesta qüestió
ha afavorit, durant els últims temps, l’aparició de nombroses anàlisis i de di-
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versos estudis que tracten d’esbrinar-ne les causes i d’establir l’abast real del
fracàs i de l’abandonament escolar al nostre país.

Aquest estudi aprofundeix en aquesta problemàtica des d’una perspectiva
nova: en lloc d’oferir una fotografia de la situació espanyola, projecta una
pel·lícula que relata el procés que mena al fracàs. Naturalment, s’hi aborden
qüestions com ara l’origen social, el gènere, l’ètnia, la nacionalitat i la situació
familiar, en la mesura que afecten el rendiment dels alumnes a escola. A més
a més, però, d’establir relacions entre factors i resultats, aquest volum posa de
manifest els trets dinàmics comuns que podem trobar en les trajectòries dels
joves que no han reeixit a l’hora de completar la seva formació acadèmica.

Amb aquest número de la col·lecció d’Estudis Socials, l’Obra Social
”la Caixa” pretén contribuir a la reflexió sobre el fracàs i l’abandonament
escolar, un dels reptes cabdals del nostre sistema educatiu, ja que posa en risc
l’adaptació de molts joves a les exigències de la vida adulta i pot llastar el
creixement i el benestar futur de la nostra societat i, fins i tot, la seva qualitat
democràtica.

Jaume Lanaspa Gatnau
Director Executiu de l’Obra Social
”la Caixa” i Director General
de la Fundació ”la Caixa”

Barcelona, juliol 2010
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Introducció

Parlar del fracàs escolar a Espanya és abordar un problema conegut i estudiat
tant per les diverses institucions amb responsabilitat sobre el tema com per
diferents disciplines acadèmiques. Amb aquest llibre no pretenem oferir una
mera recopilació dels fets, sinó avançar en la comprensió del fracàs i l’aban-
donament escolars.

És per això que comencem per la desconstrucció, al capítol primer, del con-
cepte mateix tot presentant el fracàs escolar com un problema, i mirem d’acla-
rir en què consisteix i com es defineix en la pràctica d’una manera dicotòmica,
on les múltiples diferències de l’alumnat es redueixen a una divisió binària:
èxit o fracàs.

La dimensió del problema queda reflectida en les xifres oficials disponibles,
que recull i analitza el capítol segon. Seguint un enfocament processual, co-
mencem l’anàlisi des de l’escola primària fins arribar a la secundària postobli-
gatòria; el paper que hi té l’educació secundària obligatòria és cabdal, però no
limitem la informació recopilada a aquesta etapa.

El fracàs escolar no es distribueix uniformement en la societat espanyola.
Això explica que, per completar el panorama general, estudiem al capítol ter-
cer la influència de l’origen social, el gènere, l’ètnia, la nacionalitat i la situa-
ció familiar en els processos d’abandonament prematur a partir de l’anàlisi de
diverses bases de dades preexistents.

Al capítol quart ens centrem en la situació dels que ja han abandonat, i n’ana-
litzem la trajectòria i les circumstàncies escolars. Atenem aquí les situacions
de repetició de curs, els resultats acadèmics obtinguts, l’ús i els efectes de les
mesures de diversificació, els problemes disciplinaris d’aquests alumnes i la
seva relació amb l’absentisme.
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Al capítol cinquè observem com entenen l’abandonament prematur aquells
que l’han viscut recentment. Abordem la percepció de l’abandonament com
una forma de transició a la vida adulta, on la imatge del treball enfront del
valor dels estudis apareix com una qüestió clau. També ens ocupem de quines
són i com es construeixen les aspiracions i expectatives acadèmiques dels
que acaben fracassant. Una qüestió fonamental és com viuen l’experiència de
l’escolaritat els que l’abandonen i quina imatge tenen de les institucions i el
sistema educatius. Completem el capítol amb una anàlisi dels motius que els
directors i orientadors donen sobre el fracàs escolar.

L’últim capítol resumeix els principals resultats i, per damunt de tot, ofereix
una interpretació i una reflexió final sobre el problema abordat. Aquesta re-
flexió intenta expressar la diversitat de dimensions necessàries per explicar el
fracàs. Parlem així de la situació de la institució educativa en la societat de la
informació i de les fractures socials relacionades amb el fracàs. Però també
de les dinàmiques internes i els instruments del sistema educatiu: el paper de
l’orientació, que privilegia l’opció acadèmica enfront de la professional, i les
mesures de diversificació d’alumnes, els resultats de la repetició de curs o les
conseqüències del canvi de centre de primària i secundària, amb la redefinició
que això implica de la funció del professorat. Es tracta de veure què hi ha al
darrere de la dicotomia entre èxit i fracàs, considerant aquest darrer com el
resultat d’un procés de desconnexió o desvinculació generalitzada dels ado-
lescents respecte a la institució escolar.
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I. El problema del fracàs
i l’abandonament escolar

Des de quan preocupa el fracàs escolar? No preocupava fa mig segle, quan es
considerava natural que els nens i adolescents fossin rebutjats en massa pel
sistema escolar. L’escolarització primària era un objectiu de caràcter universal
(per a tothom i a tot arreu), però ningú no feia escarafalls del fet que milers
d’alumnes deixessin de ser-ho per incorporar-se a l’activitat econòmica, par-
ticularment si es tractava de les tasques domèstiques, en el cas de les dones, o
de feines agrícoles o industrials, en el dels homes. Fins que no es va aprovar
la Llei general d’educació de 1970, per accedir al batxillerat elemental (de 10
a 14 anys) calia superar un examen d’ingrés, un terme que deixava ben clar
que l’alumne encara era fora del sistema escolar o del sistema escolar pròpia-
ment dit (la secundària i la universitat). Perquè no hi havia un sistema sinó
dos: el que formaven l’escola primària i l’aprenentatge de l’ofici, potser amb
el pas afegit d’alguna mena de formació professional, l’únic al qual podien
accedir els treballadors i la majoria de la població, i el constituït pel batxille-
rat i l’ensenyament superior, encarregat d’assortir de quadres les burocràcies
públiques i privades i les professions. Aquesta dualitat no era, ni de bon tros,
exclusiva del sistema espanyol, ja que s’estenia a tot arreu, i així es reflecteix
en el dualisme de la terminologia del món educatiu: instrucció i ensenyament,
mestres i professors, alumnes i estudiants. D’una banda, hi havia les escoles
primàries per a tothom, que, encara que no tots hi passessin complidament, es
podien considerar al seu abast, en el supòsit que l’oferta hagués estat suficient;
de l’altra, apareixia l’educació secundària acadèmica i la superior, a la qual
només arribaven els privilegiats.

Les reformes comprensives de l’ensenyament van canviar progressivament
aquesta situació, en acostar el tronc comú fins al terme de l’escolaritat obli-
gatòria, generalment a quinze o setze anys. Van arribar acompanyades de la
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doble convicció que, des del punt de vista dels individus, era prematur i injust
determinar, ja en l’entrada a l’adolescència, el camí que cadascú havia de se-
guir i les oportunitats laborals i socials que això implicava; i, des del punt de
vista de la societat, excloure tanta gent d’una educació més àmplia i prolonga-
da –i, tal vegada, moltes persones capaces però marcades per un entorn social
intel·lectualment menys estimulant que el d’altres– representava un malbara-
tament de talent i de capital humà. És a dir, va haver-hi una creixent pressió
política per estendre al conjunt de la població l’accés a l’escolaritat i els pre-
sumptes beneficis que això comporta, i una creixent convicció econòmica que
el capital humà d’un país és tant o més important per al desenvolupament i la
competitivitat com el seu capital físic o econòmic. Amb les reformes, però, va
arribar també la constatació que la tasca no era fàcil i que en el camí podien
caure no tan sols els de sempre, sinó qualsevol altre, inclosos els fills de les
classes socials amb elevades expectatives i pretensions escolars, en particular
els tècnics i empleats de coll blanc, la vella petita burgesia, la classe capitalista
i fins i tot, en menor mesura, la classe professional-directiva. Emmanuel Todd
(1998: 199-200) va escriure, al final del segle passat: «La feliç sorpresa dels
anys 1500-1900 és constatar que l’escriptura, a l’origen un instrument màgic
dels sacerdots, es va fer accessible a tothom. La revelació dolorosa dels anys
1950-1990 és constatar que l’educació secundària o superior no pot ser estesa
de manera igualitària al conjunt de la població». Sense que calgui arribar tan
lluny, n’hi ha prou a assenyalar que la generalització de l’ensenyament secun-
dari s’ha revelat una tasca complexa i hercúlia, i que les dificultats s’han fet
sentir no tan sols entre les classes populars sinó també, en gran manera i cada
vegada més, entre les classes mitjanes. Així és com el fracàs escolar ha passat
de ser un sobreentès acceptat per tots a un motiu d’alarma social.

1.1. Per què és preocupant, el fracàs?

Perquè, mentrestant, hem arribat a la societat i a l’economia de la informació
i del coneixement. Això vol dir que els seus efectes ja són perceptibles en
la vida de tots i, més encara, en la de les noves generacions. D’altra banda,
es tracta d’un procés no ha fet sinó començar. El primer d’aquests efectes,
fàcilment constatable, és que les oportunitats socials de les persones depe-
nen cada vegada més de la seva qualificació, del seu capital humà, de la seva
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capacitat d’obtenir, manejar i interpretar la informació, d’emprar i adquirir el
coneixement. No cal dir que aquestes capacitats estan al seu torn influïdes per
altres factors més vells i potser menys glamurosos, com ara la propietat, els
ingressos, el gènere, la raça, la constitució física, la nacionalitat, etc. Però la
notícia, bona o dolenta –i segurament totes dues coses–, és que les estratègies
individuals, familiars i grupals de mobilitat i de reproducció social depenen
cada cop més de l’educació. La creixent importància econòmica de la infor-
mació i el coneixement es manifesta en la distància com més va més gran
entre el valor comptable i el valor de mercat de les empreses (Edvinson i Ma-
lone, 1997; Roos, Dragonetti i Edvinson, 2001), en l’augment del diferencial
d’ingressos associat a les diferències de nivell educatiu (San Segundo, 1997;
Baum i Payea, 2005) i en la renovada importància que els poders públics ator-
guen al sistema educatiu.

S’ha obert un esvoranc entre la feina qualificada i la no qualificada. Aquesta
és una característica de la tercera gran revolució industrial, el motor de la
qual és l’ús de la informació i el coneixement a gran escala dins el sistema
econòmic, com ho va ser per a la primera –el sorgiment de la fàbrica– la nova
escala dels mitjans de producció i, per a la segona –el taylorisme, el fordisme
i l’estakhanovisme–, l’organització del treball. Així com la primera va provo-
car una gran i nova divisió social entorn de la propietat, i la segona entorn de
l’autoritat, aquesta tercera ho està fent entorn de la qualificació (Fernández
Enguita, 2000). L’accés i la capacitat d’utilitzar i intercanviar la informació i el
coneixement divideix de nou els posseïdors i els no posseïdors (que, en aquest
cas, no cal que siguin desposseïts, ja que el coneixement no es posseeix com
un llegat de la naturalesa, com el treball, ni de la història, com al seu dia la
terra), per a referir-nos als quals de moment ni tan sols tenim una terminologia
compartida: parlem indistintament de treballadors qualificats i no qualificats,
professionals i llecs, analistes simbòlics i ordinaris (Reich, 1991), inforics i
infopobres (Haywood, 1995), autoprogramables i genèrics (Castells i Esping-
Andersen, 1999).

Aquesta fractura s’agreuja perquè ja no se circumscriu a un marc nacional, en
el qual les polítiques públiques puguin, primer, equipar els futurs treballadors
i qualificar-los d’una manera relativament igualitària, tot garantint una edu-
cació bàsica suficient i la igualtat d’oportunitats per a tots, dins un sistema
escolar unificat, i, després, compensar els efectes de la desigualtat mitjançant
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polítiques de protecció social i redistribució de la renda i els recursos, sinó que
se situa en un marc global, mundial, en el qual milions de treballadors amb
les mateixes qualificacions estan disposats a fer les mateixes tasques a canvi
d’un salari més baix, i molts altres milions amb menys qualificació les faran,
si poden, per un salari força més baix encara. El treballador d’un país avançat
ha de competir avui amb els productes de la mecanització, l’automatització i
la informatització, capaços d’incorporar una bona part de l’habilitat de mane-
jar informació que abans era exclusivament humana i de fer-ho a un preu més
baix i amb més regularitat i precisió, i, d’altra banda, amb els treballadors de
mig món, disposats a fer la mateixa feina, al seu lloc d’origen o a qualsevol
lloc de destinació, per un salari molt inferior. El treball, com qualsevol altra
mercaderia –i en el capitalisme no pot deixar de ser-ho, tot i que no sigui
solament això–, competeix per mitjà del preu i de la qualitat. Quant al preu,
els treballadors del món ric tenen la batalla inevitablement perduda; quant a
la qualitat, tot depèn de la seva qualificació, és a dir, de la seva capacitat de
processar informació i manejar coneixement d’una manera en què encara no
ho puguin fer les màquines o els treballadors del món pobre. I aquesta qualifi-
cació depèn de la seva educació formal, del seu èxit escolar.

D’altra banda, la societat global i de la informació és també una societat re-
flexiva i transformacional, que es reconsidera i es reconstrueix constantment a
ella mateixa i que es veu obligada a fer del canvi, paradoxalment, un pilar de
la seva estabilitat. Del capitalisme s’ha dit que és com les bicicletes: només
pot mantenir l’equilibri si avança. Les nacions i les persones també necessiten
avançar per mantenir la seva posició en l’estructura internacional i social. Pel
que fa a la relació amb el coneixement, això vol dir que la societat de la infor-
mació és també una societat de l’aprenentatge. Els governs europeus ho van
comprendre i ho van assumir, tot i que amb un excés de retòrica i d’optimisme,
quan l’any 2000 van proclamar a Lisboa l’objectiu d’assegurar l’aprenentatge
per a tothom al llarg de la vida. El sistema educatiu ha de garantir que tothom
tingui no tan sols un bagatge d’informació i de coneixement que pugui ser
emprat al llarg de tota una vida activa, sinó també la capacitat de continuar
aprenent per diverses vies, des de l’autoaprenentatge fins al retorn a les aules,
passant per la formació contínua i ocupacional. Aquesta importància creixent
del coneixement, però, en fa més difícil la distribució i la redistribució. Podem
mirar d’explicar-ho d’una manera simplificada: si una trajectòria vital, per
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exemple, passa per aprendre dels 6 als 20 anys i aplicar el que hom ha après
dels 21 als 65, això implica dedicar una quarta part de la vida a aprendre i
tres quartes parts a aplicar allò après (descomptem els primers i els darrers
anys com a improductius). Des del punt de vista de l’aprenentatge, això també
implica un objectiu limitat que, si no s’aconsegueix a la primera, hi ha altres
ocasions més d’assolir-lo. Aquest era el sentit de l’educació permanent com a
segona oportunitat, com a remei contra el fracàs escolar. Al contrari, en una
societat de l’aprenentatge, quan el que ha topat amb un fracàs afronta una
segona oportunitat, el que ha assolit l’èxit no es limita a esperar que el primer
arribi, sinó que entra en una nova etapa, i així successivament. El lector pot
introduir tots els matisos i correccions que vulgui sobre la distribució de la
vida entre aprenentatge i treball o sobre l’eventual equivalència entre la for-
mació inicial i la formació ulterior o la de segona oportunitat, però sempre hi
trobarem el mateix mecanisme essencial: qui es quedi enrere tindrà moltes
dificultats per reincorporar-se al grup principal i probablement quedarà fora
de la cursa. Els que obtenen el màxim profit de la seva formació inicial acce-
deixen gràcies a això a feines més enriquidores (en termes de qualificació i de
desenvolupament personal, a més del salari, les condicions de treball i altres
contrapartides) i tenen més i millors oportunitats de formació ulterior, tant a
la feina com tornant a les aules o amb els seus propis mitjans. En canvi, els
que desaprofiten aquesta formació inicial o no aconsegueixen beneficiar-se’n
tenen més probabilitats d’acabar a l’atur o en llocs de treball poc qualificats,
en els quals hi ha ben poca cosa a aprendre, i menys oportunitats d’accedir a la
formació ulterior i d’aprofitar-la. En aquest sentit, la societat de la informació
i del coneixement, i particularment el treball i la seva qualificació, prometen
una dinàmica en espiral en la qual qui comença bé continua millor, i viceversa,
és a dir, una versió lògica de l’anomenat efecte Mateu: «Perquè qui ja té rebrà
en abundància, i a qui no té li prendran el poc que té».(1)

Tot plegat atorga una importància redoblada a l’èxit i el fracàs escolars, ja
que el que havia de ser una utopia meritocràtica (el fil que duu des de la Re-
pública de Plató fins a la societat postindustrial de Daniel Bell) pot arribar a
ser també un malson aristocràtic, en el qual els més ben dotats genèticament
i culturalment, és a dir, els que van triar bé la família en néixer, juguen amb
tots els avantatges –avantatges acumulatius, a més– en la cursa del coneixe-

(1) Es tracta de la paràbola dels talents, a Mateu 25:14-30.
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ment i, gràcies a ella, en la competència pels béns socials. De fet, redistribuir
el coneixement és prou més difícil que redistribuir l’autoritat o la propietat, tot
i que sigui políticament menys conflictiu (potser per això mateix). Afrontar el
fracàs escolar no és ja simplement combatre la desigualtat en un aspecte de la
vida, en l’accés a un bé, sinó combatre la desigualtat en l’accés al recurs clau
de l’estructura social i de la distribució de les oportunitats de vida individuals.
Per això és una qüestió primordial.

1.2. Què és el fracàs escolar

El terme fracàs escolar és objecte reiterat de discussió i reconsideració per
dos motius. El primer, pel seu valor denotatiu, ja que no en tenim una defi-
nició clara: per a uns consisteix a no acabar l’ESO, i per a altres a no acabar
l’educació secundària postobligatòria, alhora que caldria incloure-hi totes les
formes de suspens, repetició o endarreriment; és a dir, els fracassos parcials
que poden marcar un difícil camí cap a l’èxit. El segon, pel seu valor connota-
tiu, ja que implica la desqualificació i fins i tot l’estigmatització de l’alumne,
la seva culpabilització en exclusiva, amb la desresponsabilització consegüent
de la institució.

En la versió més restrictiva, fracàs escolar és la situació de l’alumne que in-
tenta assolir els objectius mínims plantejats per la institució –els de l’educació
obligatòria–, no hi reïx i es retira després de ser catalogat com a tal; és a dir,
després de ser suspès amb caràcter general, certificat en lloc de graduat, etc.,
segons la terminologia peculiar de cada moment normatiu o cada context cul-
tural. En el cas espanyol, seria l’alumne que no aconsegueix acabar l’ESO i
en surt amb un certificat que l’ha cursat, però sense el títol de graduat, que
acredita que l’ha superat. Fixem-nos que aquí fan de mal encaixar els que
abandonen l’ESO sense ni tan sols intentar acabar-la, ja que no és possible
fracassar en allò que no s’intenta, i, no obstant això, solen quedar inclosos en
aquesta xifra.(2) Tampoc no hi entren o ho farien amb dificultat els que comen-
cen els cursos formatius de grau mitjà o el batxillerat però no aconsegueixen
superar-los, malgrat que, literalment, fracassin en l’intent. Aquests casos no
solen ser considerats fracassos, sinó abandonaments.

(2) Per exemple, en el solvent treball de Muñoz de Bustillo et al. (2008).
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Una versió una mica menys restrictiva inclouria els que fracassen, després
d’haver-ho intentat, en qualsevol dels nivells obligatoris, la secundària obliga-
tòria o la postobligatòria, és a dir, tant en l’ESO com en els cicles formatius
de grau mitjà o el batxillerat. En aquest cas la variable fonamental és qui pren
la decisió última: si és la institució la que determina que l’alumne no pot
continuar o si és l’alumne (o la família) qui opta per no fer-ho. Des d’aquesta
perspectiva també podríem parlar de selecció en el primer cas i d’elecció en el
segon (Field et al., 2007: 147).

Cal remarcar que, en qualsevol dels casos, intentar-ho representa simplement
assistir a l’aula –més o menys, sempre que sigui per sota dels límits de l’aban-
donament–. Al contrari, acumular repeticions (el límit, en el cas espanyol, és
fins a tres en primària, dues en secundària obligatòria i incomptables en la
postobligatòria) no és incompatible amb el fet d’acabar els estudis amb èxit.
Un èxit cert des del punt de vista de l’eficàcia, ja que l’alumne acaba contra
vent i marea, però un fracàs rotund des del punt de vista de l’eficiència, atès
que la proporció entre mitjans i fins queda fora de tot propòsit.

D’altra banda, no podem ignorar que sota un concepte més ampli del fracàs
podríem incloure molts altres tipus de trajectòries i situacions que normalment
no ho són. Per exemple, la consecució d’un títol amb acumulació de repeti-
cions i un retard més enllà d’un cert límit, o quedar per sota d’un determinat
nivell en proves objectives i específiques de capacitat o de coneixement, amb
independència de l’èxit escolar formal (de l’obtenció del diploma).

Qualsevol concepció més o menys restrictiva del fracàs situa un altre nom-
bre important d’alumnes sota l’epígraf de l’abandonament. En el sentit més
ampli, abandonament seria el cas de tots els alumnes entre 18 i 24 anys que
no han completat algun tipus d’educació secundària postobligatòria, reglada
i ordinària, la qual cosa, en el cas espanyol, vol dir o el batxillerat o els cicles
formatius de grau mitjà (i, naturalment, els seus equivalents anteriors: BUP,
batxillerat superior, FP-I). Aquí fem servir la redefinició que Eurostat va fer
del nivell 3 de la CINE(3) a partir del 2005, i en coherència amb això no con-

(3) Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació (en anglès ISCED, International Standard Classifica-
tion of Education), elaborada per la Unesco i acceptada amb caràcter general per a les comparacions internacio-
nals. Per als nostres propòsits, els nivells que interessen són els següents: 0 preprimària, 1 primària, 2 secundària
obligatòria i 3 segon cicle de secundària o secundària postobligatòria.



20 FRACÀS I ABANDONAMENT ESCOLAR A ESPANYA

siderem un nivell postobligatori els que es classifiquen com a CINE 3C,(4) que
consisteixen en una formació de menys de dos anys de durada i que no perme-
ten l’accés a un nivell educatiu superior; en queden exclosos també els cursos
de garantia social, les escoles taller, les cases d’ofici, els tallers ocupacionals i
els programes de qualificació professional inicial.

En general, es considera abandonament el cas de qualsevol alumne que, en no
haver assolit els esmentats títols postobligatoris, deixa d’estar matriculat en
els ensenyaments ordinaris del nivell CINE 1, 2 o 3A i 3B, cosa que a Espanya
voldria dir que deixa d’estar-ho (o no arriba a estar-ho) en l’ESO, el batxillerat
o els CFGM (cicles formatius de grau mitjà). S’hi inclouen, per tant, els que
acaben l’ESO, fins i tot amb èxit, però no arriben a matricular-se al batxillerat
ni als CFGM; no podem dir que hagin abandonat alguna d’aquestes etapes, en
les quals mai no han estat, però es considera que han abandonat el sistema es-
colar. També hi queden inclosos els que continuen escolaritzats per la via dels
programes classificats com a CINE 3C, és a dir, els programes de preparació
per a l’ocupació, encara que hi romanguin més enllà de l’obligatorietat escolar
i durant el mateix temps que haurien estat cursant la secundària superior.

En un sentit una mica més restrictiu, són casos d’abandonament escolar els
que compleixen les condicions anteriors però no són classificables com ca-
sos de fracàs; per exemple, aquells que han obtingut el títol corresponent a
l’educació obligatòria (la graduació en l’ESO), és a dir, aquells que podrien
haver acabat o estar cursant algun tipus d’ensenyament secundari postobliga-
tori (CINE 3A o 3B) i no ho han fet.

Fins i tot una delimitació administrativa aparentment tan simple planteja pro-
blemes. En un tractament estadístic, els casos d’abandonament escolar pre-
matur són els que no han superat la secundària superior, i la seva incidència
es pot calcular respecte d’una cohort d’edat (els nascuts l’any X) o escolar
(els que van començar l’ESO l’anyY, per exemple), respecte dels matriculats
l’any anterior o respecte d’una franja d’edat (per exemple, l’habitual franja
de 18 a 24 anys, o el total de la població adulta). En un tractament censal
sorgeixen problemes amb els alumnes que canvien de centre o branca esco-
lar, els absentistes crònics que malgrat això continuen matriculats, la xifra

(4) Els 3C són els programes que no donen accés als de nivell 5 (superior o terciària), sinó al mercat de treball, a
altres programes de nivell 3 i a programes de nivell 4 (postsecundària no superior o no terciària).



EL PROBLEMA DEL FRACÀS I L’ABANDONAMENT ESCOLAR 21

grisa d’alumnes simplement no localitzats, etc. D’altra banda, l’exclusió dels
ensenyaments CINE 3C no deixa de ser problemàtica, i algunes administra-
cions l’assumeixen a contracor. No és casual que a Espanya es recorri sovint al
concepte d’abandonament educatiu precoç, definit com l’abandonament «de
l’educació-formació» com a alternativa a l’abandonament educatiu en lloc
d’escolar (cosa que permet no incloure-hi els que recorren a algun altre tipus
de formació), i precoç en lloc de prematur (cosa que pot obeir simplement a
una certa obsessió per la correcció política, o, altrament dit, per fugir de qual-
sevol designació potencialment feridora). En particular, val la pena assenyalar
que, sobretot al final de l’educació obligatòria, abunden situacions tècnica-
ment classificades com d’absentisme, ja que l’alumne continua matriculat,
però que en termes substantius s’haurien de qualificar d’abandonament, si és
que amb prou feines treu el nas per les aules o bé ja no hi va.

Així, doncs, ¿amb quin criteri podem qualificar de la mateixa manera –com a
abandonament– la sortida del sistema educatiu quan l’alumne encara es troba
dins l’edat de l’escolarització obligatòria (abans de fer 16 anys), quan ja l’ha
superada però continua sent menor d’edat (amb 16 i 17 anys) i quan ja és
major d’edat (amb 18 anys o més)? (Glasman, 2003: 10). En sentit estricte, si
definim l’abandonament com una elecció, només podríem conceptuar pròpia-
ment com a tal el tercer supòsit. El segon seria una opció de la família, o de
qui tingués la pàtria potestat o la tutela del menor, però no dependria del me-
nor, tot i que pugui desitjar-lo amb vehemència. I el primer seria simplement
un cas d’abandonament de l’alumne per part de la institució, i no al contrari,
independentment de les actituds de la família i del menor.

Fora d’això, és obvi que l’abandonament de fet (l’absentisme crònic) sol con-
duir al fracàs, i que el fracàs pot conduir a l’absentisme i a l’abandonament.
El fet que l’absentisme reiterat és quasi sempre el preludi (però no l’únic) del
fracàs és un lloc comú ben conegut per professors i orientadors. Potser no es
té tant en compte que l’abandonament pot ser, simplement, la conseqüència
del fracàs o de la seva anticipació (Rué, 2003). L’alumne que, suposem, surt
de l’ESO sense la graduació i no es torna a matricular en res, ni tan sols en
una formació del tipus CINE 3C, és probable que actuï així perquè no n’espera
obtenir cap èxit, és a dir, perquè no vol recollir més fracassos; l’alumne que
abandona l’ESO o la postsecundària superior a mig curs, o quan ja ha acabat
el curs, tal vegada sense ni tan sols presentar-se a una part de les assignatures,
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és probable que ho faci perquè ja anticipa el seu fracàs i s’estima més estal-
viar-se’n el dolor o l’esforç; l’alumne que surt de qualsevol cicle escolar amb
la condició de fracàs (certificat en l’ESO o sense el títol en la postobligatòria)
i pot repetir curs per intentar-ho de bell nou, tria aquesta condició amb la de-
cisió d’abandonar.

De fet, quan l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econò-
mic (OCDE) o altres instàncies qualifiquen d’abandonament escolar prematur
el cas de tots els joves de més de 18 anys que no han obtingut cap títol d’edu-
cació secundària postobligatòria tipus CINE 3A o 3B (batxillerat o CFGM
entre nosaltres) ni cursen ensenyaments que els permetin d’obtenir-lo, hi in-
clouen tots els casos de fracàs en les etapes anteriors, tot i que a altres efectes
siguin considerats diferents de l’abandonament per part de qui ja reunia els
requisits per cursar-los.

En realitat, l’èmfasi sobre un terme o l’altre té molt a veure amb la manera
com cada societat contempla el seu sistema educatiu. Resulta notable que el
terme fracàs sigui d’ús comú a Europa, on el problema de l’abandonament, i
molt més l’abandonament referit a un objectiu postobligatori, ha esdevingut
tema d’atenció en els darrers temps, mentre que als Estats Units amb prou
feines es parla de fracàs i sí, en canvi, d’abandonament (drop out). Podem
suggerir la hipòtesi que la societat que es preocupa per l’abandonament és
poc classista en el sentit fort del terme: és una societat realment o pretesa-
ment oberta amb un sistema educatiu que permet que tothom hi continuï força
temps mitjançant una pluralitat de vies i oportunitats, com passa en la high
school nord-americana, en la qual s’espera que tots els alumnes s’hi estiguin
fins als 18 anys, encara que amb programes i continguts diferents. Al contrari,
es preocupen més pel fracàs les societats que, com les europees, tenen encara
sistemes escolars segregats, on els alumnes es divideixen en branques clara-
ment diferents abans del terme de l’obligatorietat, o bé han abordat reformes
comprensives, però enmig de grans debats sobre la seva idoneïtat, la qual cosa
normalment repercuteix en la capacitat del conjunt dels adolescents per seguir
uns mateixos estudis durant tot el període obligatori. Un sistema poc selectiu
per a tots, com el nord-americà, o decididament selectiu però amb una oferta
diferenciada per a tots, com l’alemany, es preocupa per l’abandonament, ja
que ofereix diverses variants d’èxit, a la mesura de tots; un sistema selectiu
amb una oferta unitària per a tots, com el francès o l’espanyol, es preocupa pel
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fracàs, ja que només ofereix una forma d’èxit però dubta que estigui a l’abast
de tots; un sistema selectiu i amb una oferta dirigida només a uns pocs, com
els antics sistemes espanyol o francès, es preocupava per l’endarreriment,(5) ja
que donava per feta la capacitat d’aquests pocs per reeixir.

Com argumentaremmés endavant, una consideració àmplia de l’assoliment en
matèria d’escolaritat s’hauria de preocupar no tan sols pels que estan fora de
l’escola sense obtenir els resultats assenyalats –pel motiu que sigui: abandona-
ment, no continuació, selecció o manca d’oferta– i els que hi romanen per no
assolir-los (fracàs), sinó segurament també pels que hi romanen i acaben asso-
lint-los amb un alt cost en temps i esforç (fracàs en el sentit d’ineficiència), i
fins pels que els assoleixen en el temps i amb l’esforç normals, o amb menys
i tot, però l’única cosa que els lliga a la institució i als seus fins proclamats és
aquesta recompensa extrínseca (fracàs com a desmobilització).

De moment, però, optem per una concepció àmplia del fracàs que inclou sim-
plement tota forma de no consecució dels objectius escolars proclamats per
la societat i que es poden estimar com els mínims raonables segons el mercat
de treball, és a dir, un títol regular postobligatori. Aquesta definició àmplia
implica que no tan sols hi ha els objectius de l’individu, que aquest pot assolir
(èxit) o no assolir (fracàs), sinó també els objectius de la societat, que fracassa
quan no els assoleix, amb la qual cosa tampoc no els assoleixen els individus,
tant si és una conseqüència immediata d’un acte de selecció (per part de la
institució) com d’elecció (per part de l’individu). Hi incloem també, doncs, els
que obtenen la titulació mínima corresponent a l’edat obligatòria i opten per
no continuar els estudis o es veuen constrets a això pels motius que sigui. En
aquest sentit, l’àmbit del fracàs escolar esdevé coextensiu amb el de l’aban-
donament escolar prematur, i es manifesta com una definició problemàtica,
amb certes ambigüitats (com podem fracassar en allò que no intentem?), però
menys que el d’abandonament (com podem abandonar el que no comencem
o allò de què ens expulsen?). Podem convenir que cada cop que un ciutadà no
assoleix els objectius escolars que l’economia i la societat consideren i mane-
gen com els mínims convenients i exigibles, encara que no siguin obligatoris,
topem amb un fracàs de l’individu, de la societat i de la institució encarregada
de mitjançar entre tots dos per a aquest fi, de la mateixa manera que podem

(5) Sobre l’antiga vigència d’aquest tema, ara ja en un segon pla, vegeu Ravon (2000).
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considerar l’atur com un fracàs individual i col·lectiu, tot i que treballar no
sigui una obligació.

1.3. De les petites diferències a les grans desigualtats

Els objectius proclamats de l’escola –la qualificació de la feina, la formació
per a la ciutadania, el desenvolupament personal, etc.– semblen atorgar a les
nocions convencionals de l’èxit i el fracàs escolars la facultat de reflectir una
valoració global de cada actor, en la qual es podria recolzar una distribució
justa i eficaç de les oportunitats socials. En el món acadèmic, aquest va ser i és
el supòsit del funcionalisme estructuralista (Davis i Moore, 1972), basat en el
llegat de Durkheim i en la transposició sociològica dels postulats econòmics
de la teoria clàssica del mercat, que segurament troba la seva expressió més
acabada en la teoria del capital humà (Schultz, 1972). En el llenguatge comú,
vol dir que el veredicte sobre l’escola, el que s’expressa en la dicotomia d’èxit
o fracàs, ofereix una valoració ajustada de les capacitats individuals de les
persones que pot i ha de servir de base a la divisió social del treball –divisió
horitzontal, per professions o especialitats– i a l’estratificació social –divisió
vertical, jeràrquica, per nivells d’estatus–. Gràcies a la selecció escolar, segons
diu el guió, la societat aconsegueix escollir les persones més capacitades i
motivades per executar les tasques més complexes i importants.

Ben cert que el capital cultural o escolar no es compra ni es regala, que no pot
ser adquirit sense més ni més per voluntat pròpia, a diferència del capital eco-
nòmic (si hom disposa dels mitjans personals), ni ser atorgat per la voluntat
aliena, a diferència del capital polític o social (si hom disposa del poder per
fer-ho), sinó que és el resultat d’un llarg treball individual en un context insti-
tucional adequat, impossible sense els dos supòsits esmentats. La laboriositat
que implica aconseguir-lo i la relació que manté amb l’esforç personal fa que,
a primera vista, aparegui com una base més justa i menys circumstancial per a
la diferenciació i la jerarquia socials, ja que l’esforç gaudeix d’una reputació
social, per contrast amb els privilegis de classe.Això, però, no el converteix en
necessàriament just, ni tan sols en eficaç. Altres formes de coneixement, i ben
diverses, no divideixen així la societat, o no tenen les mateixes conseqüències.
L’habilitat de conduir un cotxe, per exemple, pot resultar més fàcil d’adquirir
per als uns que no pas per als altres, però al final tots els que s’ho proposen
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n’aprenen i arriben a fer-ho d’una manera prou acceptable. L’habilitat d’in-
terpretar música amb un instrument, a l’extrem oposat, és una cosa que la
majoria de persones ni tan sols intenta adquirir, i molts dels que s’ho proposen
amb prou feines assoleixen un nivell acceptable, la qual cosa genera una divi-
sió abismal entre els intèrprets consumats i els altres; aquesta divisió, però, no
té conseqüències sobre el conjunt de les vides de tots plegats, tot i que en pot
tenir sobre les d’uns quants professionalitzats. Les diferències entorn del co-
neixement escolar, en canvi, es tradueixen en una clara divisió, com en el cas
de la música, però impossible de superar amb la mera insistència, com passa
amb la conducció. Divideixen radicalment la població i tenen conseqüències
igualment radicals sobre les seves vides futures, i és precisament sobre això
que ens hem d’interrogar.

Comencem, tanmateix, assenyalant que el judici de l’escola és ben poc segur.
Encara que divideixi tothom de manera binària entre el fracàs i l’èxit, com si
ho fes entre el blanc i el negre, i per més que ho faci mitjançant un procedi-
ment aritmètic (les qualificacions), que ofereix així una aparença de precisió,
els criteris d’avaluació de professors i centres han estat més que qüestionats
per mostrar una consistència extremadament feble (Barlow, 2003). S’ha asse-
nyalat, per exemple, la vigència de l’efecte halo (Thorndike, 1920): la tendèn-
cia a valorar bé tots els aspectes d’una persona en funció de la bona valoració
d’un de sol (per exemple, que es valori millor el treball escolar de l’alumne
que destaca en expressió verbal, conducta més conforme o aspecte més atrac-
tiu), o bé de l’efecte Pigmalió (Rosenthal i Jacobson, 1968): la tendència a
confirmar i reforçar, mitjançant un procés interactiu, les expectatives suscita-
des per la primera impressió del professor sobre l’alumne. S’ha demostrat que
un mateix exercici o, en general, els mateixos resultats, poden ser avaluats de
manera molt diversa per diferents professors o, fins i tot, pel mateix professor
en diferents moments (Leclercq et al., 2004), i que la substitució de l’avalua-
ció dels professors per proves d’abast estatal tindria resultats molt diferents en
la distribució dels suspensos o les repeticions (Grisay, 1982; 1984; 1986). No
és cap caprici ni casualitat que els alumnes demanin al professor, abans que
res, claredat de criteris, previsibilitat i certesa, per damunt de les diferències
de continguts i de mètodes d’ensenyament. A l’aula, de la mateixa manera que
a la societat en general, com va explicar MaxWeber, tan important o més que
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el contingut de la justícia és la certesa de la llei, que marca la superioritat del
dret modern sobre la justícia del cadi.

I el judici escolar tendeix a ser, a més, un judici esbiaixat. Ja són un lloc comú,
en el qual no cal que ens aturem, els avantatges associats a la classe mitjana o
a la majoria ètnica per mitjà del capital escolar (Perrenoud, 1990), els hàbits
culturals (Bourdieu, 1980), l’ús d’un llenguatge formal (Bernstein, 1971), la
familiaritat amb les pretensions del professor (Bourdieu i Passeron, 1964), o
bé la disposició a entrar en el joc de l’avaluació (Labov, 1972).

El que ens interessa tractar aquí és l’arbitrarietat del fracàs, les seves magni-
tuds i les seves conseqüències. La peculiaritat del sistema educatiu, com van
assenyalar un dia Baudelot i Establet (1976), és que produeix alhora i en un
mateix acte genis i cretins. Això és inherent al fet mateix d’assenyalar una
norma i proclamar-la com una divisòria. Com s’arriba, però, a un 30 per cent
de fracàs? Es tracta d’una xifra d’escàndol o som davant la xifra natural? La
premsa necessita creure la primera possibilitat per fer-ne notícia, i els obser-
vadors llecs en educació li segueixen fàcilment el joc, però la segona és prou
més versemblant.Al capdavall, com es determina quant ha de saber un alumne
per superar una assignatura o un curs? En principi podem pensar que ho deter-
minen el legislador, el disseny curricular, les autoritats educatives, la direcció
del centre o el professor, i cadascun d’ells pot adduir que ha estat l’altre, que
en realitat ell no té autonomia en un àmbit de fortes limitacions; la veritat,
tanmateix, és que es tracta d’un joc en què tots s’obliguen, es condicionen,
es limiten i s’influeixen mútuament, negociant de manera implícita el resultat
final. Un cop admès això, doncs, continua oberta la mateixa pregunta: quins
són els criteris o barems?

No hi ha una quantitat predeterminada; no hi ha un criteri absolut sobre allò
que l’alumne ha d’aprendre de tal o tal matèria. No és que resulti impossible,
ja que òbviament hom podria decidir que, per poder treballar als 16 anys o per
presentar-se a l’exèrcit als 17 o per exercir el vot als 18, cal tenir unes compe-
tències determinades, i aparentment és així, atès que se’n determina una sèrie,
si més no, per a l’exercici de certs oficis, però en realitat això no passa. Ni es
determinen les competències generals necessàries per ser treballador, militar
o ciutadà, ni se’n determinen les específiques per ser torner o jardiner. El que
es fa és determinar una cosa ben diferent: quines competències per al treball
en general, la ciutadania, la milícia, la mecànica o el jardí pot adquirir un jove
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de capacitat mitjana en un temps donat. El temps és la variable independent;
el coneixement, la dependent. Quant coneixement cal, aleshores? Aquí és on
sorgeix el mecanisme pervers, ja que, a falta d’un criteri explícit, la institució
i els seus agents es guien per la pretensió de normalitat. La quantitat adequada
de coneixement és aquella per a la qual els resultats dels alumnes presenten
una distribució normal. És el que s’ha anomenat l’efecte Posthumus, que De
Landsheere (1992: 242) defineix així: «Un ensenyant tendeix a ajustar el nivell
del seu ensenyament a les seves apreciacions del rendiment dels alumnes, de
manera que es conservi, d’un any a l’altre, aproximadament la mateixa distri-
bució (gaussiana) de les qualificacions».Aquesta distribució en campana és la
que presumim espontàniament per a la majoria de les característiques huma-
nes en una població àmplia: una majoria d’estatura mitjana i uns pocs molt alts
o molt baixos, etc. Tècnicament és una distribució en la qual aproximadament
el 60% dels casos cauen a menys o a més d’una desviació típica (per damunt o
per sota) de la mitjana i aproximadament el 96% a menys de dos. El psicòleg
valida així conscientment les seves proves, i les modifica fins que els resultats
presenten la distribució normal que hom presumeix per als trets psíquics o les
capacitats mentals, i el professor ho fa de manera inconscient: només s’alarma
davant cada excés aparent de concentració als extrems d’èxit o fracàs.

D’altra banda, la cultura específica de la disciplina, el clima del centre, l’espe-
cificitat del grup d’alumnes, les inclinacions del professor, l’esperit dels temps
o qualsevol cosa esdevinguda una estona abans faran que la corba es desplaci
una mica més ençà o més enllà: que resulti més o menys plati- o leptocúrtica
(més o menys concentrada entorn de la mitjana), que s’inclini cap a l’esquerra
o cap a la dreta (amb més o menys valors superiors o inferiors a la mitjana) o
que la nota de tall s’estableixi abans o després de la distància d’una desviació
típica. Les ciències socials i les experimentals no produeixen diferents pro-
porcions d’aprovats i suspensos perquè siguin més o menys difícils, ja que,
com hem dit, no hi ha cap criteri absolut, sinó un cert nombre d’hores amb la
quantitat d’aprenentatge adequada per presentar una distribució normal. Però
és possible que, influïts pels continguts de les seves respectives matèries, el
professor d’història pensi que, abans que res, està formant ciutadans i s’aco-
modi així a una perspectiva igualitària, segons la qual hauria d’aprovar més
gent; mentre que el de física i química consideri que està formant productors,
i s’inclina per això cap a una perspectiva jeràrquica, en la qual li sembla més
lògic que hi hagi molta més gent a baix que no a dalt.
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El veritable problema sorgeix, no obstant això, en convertir un continu basat
en una pluralitat de diferències en una dicotomia, i aquesta, al seu torn, en una
fractura social. Els alumnes procedeixen de medis no igualment estimulants,
tenen capacitats diverses, se senten més o menys atrets i identificats amb la
institució, duen diferents graus de coneixement previ i passen per moments i
circumstàncies molt variats, però l’escola els avalua a tots igual. Es proclama,
per dir-ho amb Bourdieu (1966), «l’indifférence aux différences». És cert que
tota la retòrica de l’escola gira avui entorn del reconeixement de la diversitat,
com ja ho feia i ho fa entorn de l’objectiu de la igualtat, però això amb prou
feines passa del pla retòric: una certa tolerància cap a les peculiaritats culturals
i algunes mesures compensatòries, generalment ben poc eficaces. L’escola va
néixer com una institució unitària i uniformitzadora i ho continua sent, i la
seva indiferència davant les diferències tradueix la desigualtat social en desi-
gualtat escolar i converteix la diversitat en desigualtat.

L’escola és procustiana,(6) és a dir, el contrari d’ergonòmica. És l’alumne el
que s’ha d’adaptar a la seva norma en els objectius, els mètodes i els ritmes,
i no ella, de cap manera, a les característiques de l’alumne. Aquest convenci-
ment es manifesta en la tendència a la reducció del temps escolar: en primer
lloc, del temps laboral del professor i, per tant, del temps lectiu (acompanya-
da, de vegades, del generós suggeriment que els centres siguin oberts set dies
la setmana, les 24 hores del dia, sempre que se n’ocupin altres). En altres
casos, però, es pot afinar fins a l’infinit l’avaluació, es pot fracassar per una
dècima, una centèsima o una mil·lèsima, però no hi ha manera d’obtenir en tot
el curs una hora de reforç escolar per a l’alumne en dèficit. No passaria res si
això no tingués lloc sota pressió, com quan un error inesperat, una preparació
insuficient o una certa malaptesa en una maniobra obliguen l’aspirant a con-
ductor a repetir l’examen. Però a l’escola tot passa amb la pressió que assegura
aquesta tendència ja esmentada a la distribució normal com a criteri, que en
definitiva no consisteix sinó a garantir una proporció acceptable de fracàs (i
d’èxit, és clar).

Tot seguit, aquesta petita diferència esdevé una divisió radical: passar o no
passar, l’èxit o el fracàs, i cadascuna d’aquestes divisions marca una opció

(6) Procust o Procrustes (l’estirador) era un bandoler que tenia dos llits, un de llarg i un altre de curt. Invitava els
seus hostes a jeure-hi: els alts, al llit petit (i perquè hi cabessin els tallava els peus), i els baixets, al llarg (aleshores
els estirava violentament per allargar-los). També fou anomenat Damastes (el dominador o controlador).
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entre dos o tres entreforcs crucials per a les ulteriors oportunitats de vida de
l’alumne: continuar estudiant o sortir al mercat de treball, prosseguir la via
acadèmica o la professional, arribar o no a la universitat. L’escola és sempre
poc procliu a diversificar la seva feina, tant en qualitat –tractar de manera dife-
rent els alumnes diferents– com en quantitat –més per als que tenen menys, o
a cadascú segons les seves necessitats–; en canvi, està molt disposada a diver-
sificar, és a dir, a segregar estructuralment el seu públic. Per aquest procedi-
ment, petites diferències causades per qualsevol factor es tradueixen en grans
desigualtats d’oportunitats vitals. «Per damunt de tot», escrivia Parsons (1976:
56), «la professora ha de ser l’agent que suscita i legitima una diferenciació de
la classe en funció dels resultats escolars».

Paradoxalment, després mai no falta qui ve a descobrir que rere aquesta di-
cotomia d’èxit o fracàs hi ha un continu de diferències i un ventall de varie-
tats en els resultats. El Ministeri d’Educació decideix abolir el zero com a
qualificació, amb l’argument que no és possible que l’alumne no hagi après
res (malgrat que sí que és possible, que no és això el que diu el zero, que un
u no expressa res diferent i que la mesura resulta, si més no, pintoresca). Es
proposa substituir la noció simple de fracàs per la de zones de vulnerabilitat
(Escudero, 2005), alumnes en risc (Navarrete, 2007), etc. O bé es proposen
elaborades definicions qualitatives del fracàs que al capdavall es resumeixen
en aprovar o no l’ESO (Marchesi, 2003; Salas, 2004). Però potser no feia falta
haver arribat fins aquí.
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II. La llarga marxa cap al fracàs

Malgrat que avui la preocupació social pel fracàs escolar se centra entorn de
l’ESO, que en l’imaginari professional i popular ha esdevingut l’escenari
de tots els problemes, el cas és que en les etapes anteriors ja hi ha indicadors
que mereixen una certa atenció.

Cal reconèixer que l’educació infantil ha experimentat un desenvolupament
espectacular durant els darrers anys, fins a assolir taxes d’escolarització de
prop del cent per cent. No obstant això, encara queden bosses de desescola-
rització que poden incloure sectors en situació de desavantatge. La taula 2.1
mostra les taxes netes d’escolaritat(1) de 0 a 5 anys, corresponents a la llar

TAULA 2.1

Taxes netes d’escolarització per edat i ensenyament
Curs 2006-2007. En percentatge

TOTAL EDUCACIÓ
INFANTIL

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

EDUCACIÓ
ESPECIAL

Menors d’1 any 4,9 4,9 –

D’1 any 17,3 17,3 – 0,0

De 2 anys 32,6 32,5 – 0,0

De 3 anys 96,8 96,7 – 0,1

De 4 anys 98,4 98,2 – 0,2

De 5 anys 97,8 97,4 0,3 0,2

Font: Las cifras de la educación en España 2009. Elaboració pròpia.

(1) La taxa neta d’escolaritat és la relació entre els efectius escolars de cada nivell i grup d’edat i la població
d’aquest grup d’edat. Les edats teòriques per cursar educació infantil són, al primer cicle, de 0 a 2 anys, i, al segon
cicle, de 3 a 5 anys.
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d’infants i a l’educació infantil (1-5 anys), i el gràfic 2.1 mostra les taxes netes
d’escolaritat corresponents a l’edat de 3 anys per sexes i per a anys seleccio-
nats del decenni 1996-2007.Aquestes taxes, que arriben al 97% de la població
de 3 anys, ens permeten parlar d’una escolarització generalitzada i celebrar
aquesta fita, en particular a causa de l’expansió de l’oferta pública, si bé tam-
poc no han d’ocultar la qualitat desigual d’aquesta escolarització.

GRÀFIC 2.1

Taxes netes d’escolarització per sexe als 3 anys
En percentatge
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Font: Las cifras de la educación en España 2009. Elaboració pròpia.

No hi ha cap evidència que permeti afirmar que l’escolarització infantil és
necessària o positiva amb caràcter general, però sí que sembla raonable pensar
que ho és per als infants dels grups socials en posició de desavantatge o de
privació econòmica i cultural, particularment minories ètniques, sectors mar-
ginals, immigrants d’incorporació recent i llars desestructurades. En aquest
3% d’infants de 3 anys no escolaritzats no hi ha dubte que hi ha una bona
proporció, que no podem determinar, de famílies que, al marge de les ne-
cessitats econòmiques, han decidit lliurement no dur-los encara a escola, i
només un cec imperialisme escolar podria tractar d’imposar l’escolarització
obligatòria en aquest tram d’edat. Al costat d’aquestes famílies, però, no hi ha
dubte que n’hi ha d’altres que escolaritzen els fills amb retard perquè viuen
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en llocs sense equipaments, per la irregularitat de les seves condicions de vida
o per simple ignorància i manca d’informació, i algunes que no tan sols no
arriben a temps a l’educació infantil sinó que possiblement tampoc hi arriben
a la primària. Tot plegat aconsella reforçar l’oferta obligatòria, que consisteix
en la creació, el finançament i la disponibilitat de places per a tots els que en
demanin, i millorar la informació i la qualitat del servei.

2.1. L’escola primària: tot comença aquí

L’escolarització en l’educació primària assoleix ja el cent per cent del grup
d’edat, llevat de la reduïda desescolarització friccional produïda per l’arri-
bada de menors immigrants, la itinerància de grups no sedentaris i situacions
familiars excepcionals. A més, es tracta d’una etapa que, per definició, tots els
alumnes superen. S’hi comencen a manifestar, però, els primers indicadors del
fracàs, entre els quals la repetició i l’endarreriment. Encara que bàsicament
l’endarreriment el causa la repetició, també pot tenir l’origen en l’escolaritza-
ció tardana o en una interrupció de l’escolarització per causes no escolars, si
bé aquests són casos excepcionals. Un alumne que duu un retard en primària
difícilment el recupera en secundària (tot i que no és impossible, sí que és
pràcticament descartable), i segurament té més probabilitats d’acumular nous
retards en aquesta etapa (encara que no té per què fer-ho, ni és l’únic que ho
fa), però en aquesta recerca no tenim dades que permetin verificar-ho.

La taula 2.2 mostra les taxes de repetició per cicle i sexe a l’escola primària.
Té sentit presentar les taxes per cicle, ja que és la unitat docent –el cicle de
dos anys–, i la norma determina que la repetició, si s’escau, ha de tenir lloc en
l’any final de cada cicle. Això facilita que els professors treballin amb més fle-
xibilitat i menys limitacions temporals i permet que els apocalíptics denunciïn
allò que és obvi, que hom pot promocionar els alumnes en els cursos senars
independentment dels resultats. Aquest argument cobra més volum davant
l’ESO, sobre la mateixa base tautològica. Segons les dades de la taula, podem
veure que les taxes evolucionen del 2,3% al primer cicle al 3,5% al tercer, per
la qual cosa podem considerar-les moderades.



LA LLARGA MARXA CAP AL FRACÀS 33

TAULA 2.2

Taxes de repetició a educació primària per cicle i sexe
Curs 2006-2007. En percentatge

PRIMER CICLE SEGON CICLE TERCER CICLE

Total 2,3 2,5 3,5

Homes 1,9 2,1 4,4

Dones 2,6 2,8 2,7

Font: estadístiques dels ensenyaments no universitaris 2009. Elaboració pròpia.

Presentar les taxes per cicle, però, que és el que hom fa habitualment, és com
dividir per dos les taxes reals, ja que la repetició només pot tenir lloc un de cada
dos anys. El gràfic 2.2 presenta les taxes per als cursos segon, quart i sisè, és a
dir, per als cursos finals dels cicles primer, segon i tercer, respectivament. Aquí
ja trobem taxes que van del 4,3% al segon curs fins al 6,2% al sisè. Hi observem,
així mateix, un notable avantatge de les nenes sobre els nens: dos punts menys
de repetició, que sobre una mitjana de sis són molts.

GRÀFIC 2.2

Percentatge d’alumnes repetidors d’educació primària al darrer curs
de cada cicle, per sexe
Curs 2006-2007
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Font: Las cifras de la educación en España 2009. Elaboració pròpia.
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El gràfic 2.3 mostra l’evolució de la taxa d’idoneïtat (2) per al període 1992-2007
que indica una milloria fins el 1997-1998 per als alumnes de 8 anys i fins el
1998-1999 per als de 10 anys (un desfasament coherent, ja que els de 8 anys
el 1998-1999 tenen 10 anys el 2000-2001).Aquesta inèrcia, però, es creua amb el
canvi de signe de l’evolució, és a dir, amb la cohort posterior que veu com cau
la taxa, i a partir d’aleshores comença a empitjorar de manera consistent. La
diferència a favor de les dones, que va ser màxima el 1992-1993 (3,3 punts) i
mínima el 1996-1998 (1,5), s’estabilitza entorn dels dos punts percentuals.

Un altre indicador rellevant és la taxa d’idoneïtat a les edats corresponents a
aquesta etapa. El gràfic 2.3 mostra les taxes per als alumnes de 8 i 10 anys, que
haurien de cursar tercer i cinquè de primària, respectivament. Com podem veu-
re, el 5,5% de la primera cohort esmentada i el 10% de la segona ja no estan on
els correspondria per l’edat. Un cop més, les dones avantatgen els homes: per
dos punts als 8 anys i per tres als 10.

GRÀFIC 2.3

Taxes d’idoneïtat a les edats de 8 i 10 anys, per sexe
1992-2007. En percentatge

98

96

90

92

94

88

86

Total (8 anys) Homes (8 anys) Dones (8 anys)

Total (10 anys) Homes (10 anys) Dones (10 anys)

06-0705-0604-0503-0402-0301-0200-0199-0098-9997-9896-9795-9694-9593-9492-93

91,5

89,9

93,2
94,5

93,5

95,5

90

88,4

91,6

88,9

86,9

90,9

Font: estadístiques dels ensenyaments no universitaris 2009. Elaboració pròpia.

(2) La taxa d’idoneïtat és la relació entre els efectius escolars que es troben matriculats al curs teòric adequat per
a la seva edat i la població d’aquesta edat. Els cursos teòrics adequats són, per als alumnes de 8 anys, 3r d’educació
primària, i per als de 10 anys, 5è. Les edats es computen a 31 de desembre.
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L’indicador definitiu és, sens dubte, la proporció d’alumnes que acaben l’edu-
cació primària als dotze anys, com podem veure al gràfic 2.4. Hi observem
que el grup dels que no acaben amb aquesta edat ja s’aparta sensiblement del
total i se situa per damunt del 16%, amb l’afegit que, dins el decenni llarg con-
siderat (1996-2007), la proporció va millorar quasi un punt a la primera mei-
tat, però va empitjorar en quasi tres punts a la segona. De nou podem veure-hi
l’avantatge femení: més de cinc punts al seu favor el 2006-2007.

GRÀFIC 2.4

Percentatge d’alumnes que han completat l’educació primària
als 12 anys, per sexe
1996-2007
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Font: Las cifras de la educación en España 2009. Elaboració pròpia.

Finalment, la taula 2.3 mostra la proporció d’alumnes amb algun retard acu-
mulat en educació primària a l’hora d’arribar a l’ESO. Constitueixen un 15%
del total, que es descompon desigualment entre el 18% dels nois i els 12% de
les noies. En diferenciar el percentatge per comunitats autònomes, observem
un retard més alt a les Balears (23,3% en total, 27,6% entre els homes) i les
Canàries (22,4% i 27,1%, respectivament), a més de Ceuta (25,5 i 28,7%) i
Melilla (20,6 i 23,3%).
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TAULA 2.3

Percentatge d’alumnes amb endarreriments acumulats en l’educació
primària, per sexe i comunitat autònoma
Curs 2006-2007

TOTAL HOMES DONES DIFERÈNCIA

Total 15,0 17,9 12,0 5,9

Andalusia 17,8 21,1 14,1 7,0

Aragó 14,4 17,1 11,7 5,4

Astúries 14,0 17,0 10,8 6,2

Balears 23,3 27,6 18,6 9,0

Canàries 22,4 27,1 17,4 9,7

Cantàbria 15,1 18,9 11,0 7,9

Castella i Lleó 15,2 18,2 12,0 6,2

Castella-la Manxa 16,3 19,8 12,6 7,2

Catalunya 8,6 9,9 7,1 2,8

Comunitat Valenciana 13,0 15,5 10,5 5,0

Extremadura 15,6 19,8 11,2 8,6

Galícia 16,4 20,0 12,5 7,5

La Rioja 11,0 13,4 8,4 5,0

Madrid 13,9 15,9 11,8 4,1

Múrcia 19,0 22,8 15,0 7,8

Navarra 13,1 15,0 11,1 3,9

País Basc 11,6 13,6 9,4 4,2

Ceuta 25,5 28,7 22,0 6,7

Melilla 20,6 23,3 17,4 5,9

Font: Las cifras de la educación en España 2009. Elaboració pròpia.

Aquestes dades qüestionen la hipòtesi habitual que l’elevat abandonament
escolar d’aquestes dues comunitats s’explica bàsicament per l’atractiu que
l’ocupació turística exerceix sobre els joves, ja que bona part d’aquest endar-
reriment és necessàriament anterior a qualsevol possibilitat d’ocupació. Ob-
servem, a més, que la diferència general del 5,9% entre homes i dones arriba
al 9,7% a les Canàries i al 9,0% a les Balears, però també cau fins al 4,1% a
Madrid i el 4,2% al País Basc.
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2.2. L’ESO com a cruïlla del sistema

Les coses canvien completament en arribar l’ESO. Com deia la vella llei de
la dialèctica, la quantitat esdevé qualitat. La taula 2.4 presenta les taxes netes
d’escolaritat entre els 11 i els 18 anys. Hem de tenir en compte que l’edat teò-
rica d’ingrés a l’ESO és als 12 anys,(3) de manera que els que hi accedeixen als
11 ho fan excepcionalment, ja que han avançat un curs en educació primària
mitjançant una adaptació curricular. A l’extrem oposat, els que hi romanen més
enllà dels 15 anys, que ja són una multitud, hi són perquè han perdut un curs per
qualsevol motiu: incorporació tardana, repetició en primària o bé en la mateixa
secundària. El que hi trobem és, al començament (12 anys), un 16% d’alumnes
que haurien d’estar a l’ESO però continuen a primària, i, al final (16 anys), un
33,8% que l’haurien d’haver acabat però que no ho han fet. El fet que no hi hagi
alumnes de 19 anys no vol dir que han sortit de l’ESO perquè l’han acabat ni que
se’ls impedeix acabar-la si no ho han fet, sinó que els que no l’han acabat, ara ho
han de fer mitjançant l’educació d’adults. Ens trobem, doncs, davant de xifres
més grans, d’un ordre diferent de les de l’educació primària.

TAULA 2.4

Taxes netes d’escolarització per edat, sexe i ensenyament
Curs 2006-2007. En percentatge

TOTAL HOMES DONES

TOTAL PRIMÀRIA ESPECIAL ESO TOTAL PRIMÀRIA ESPECIAL ESO TOTAL PRIMÀRIA ESPECIAL ESO

11 anys 99,9 99,3 0,4 0,2 100 99,4 0,5 0,2 99,6 99,1 0,3 0,2

12 anys 99,8 16,1 0,5 83,3 100 18,6 0,6 80,8 99,5 13,4 0,4 85,8

13 anys 100 0,5 0,5 99,0 100 0,5 0,6 98,9 100 0,4 0,4 99,2

14 anys 100 – 0,6 99,4 100 – 0,6 99,4 100 – 0,5 99,5

15 anys 98,0 – 0,5 97,3 98,0 – 0,7 97,2 97,9 – 0,4 97,4

16 anys 87,6 – 0,6 33,8 84,8 – 0,7 35,6 90,6 – 0,4 31,8

17 anys 75,7 – 0,5 11,6 70,6 – 0,6 12,0 81,1 – 0,4 11,2

18 anys 62,5 – 0,4 0,6 56,6 – 0,5 0,6 68,7 – 0,3 0,7

Font: Las cifras de la educación en España 2009. Elaboració pròpia.

(3) No oblidem que es tracta de l’edat de l’alumne el 31 de desembre de l’any acadèmic de la seva incorporació al
curs que segueix. Per tant, els alumnes que tenen la discutible sort d’haver nascut al quart trimestre (discutible per-
què arriben abans a tot, però també menys madurs) entren a primer amb 11 anys, però fan els 12 en l’any d’ingrés
i computen per a la taxa com de 12, i el mateix els anys successius.
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La taula 2.5 presenta la mateixa realitat des d’una altra perspectiva. Si agafem
l’edat dels alumnes matriculats al quart curs de l’ESO el 2006-2007, les xifres
indiquen que el 63,1% el cursava amb l’edat prevista (15 anys), però el 23,7%
ho feia amb un any de retard i el 13,2% amb dos anys o més. Un cop més, amb
un sensible avantatge a favor de les dones: tres punts percentuals entre els que
segueixen el curs a l’edat prevista per la llei.

TAULA 2.5

Distribució percentual per edat de l’alumnat de 4t d’ESO
Curs 2006-2007. En percentatge

TOTAL HOMES DONES

Anys 15 I MENYS 16 17 I MÉS 15 I MENYS 16 17 I MÉS 15 I MENYS 16 17 I MÉS

Total 63,1 23,7 13,2 59,8 25,9 14,3 66,1 21,8 12,1

Andalusia 59,7 26,5 13,8 57,0 27,9 15,0 62,2 25,1 12,7

Aragó 65,3 20,8 14,0 61,2 23,4 15,4 68,9 18,4 12,7

Astúries 63,1 18,2 18,7 58,7 20,0 21,3 67,6 16,4 16,0

Balears 60,7 26,8 12,6 57,0 29,3 13,7 64,0 24,5 11,6

Canàries 57,7 26,8 15,6 54,3 27,8 17,8 60,7 25,8 13,5

Cantàbria 58,1 24,0 17,8 55,8 25,6 18,6 60,4 22,5 17,0

Castella i Lleó 60,4 19,8 19,7 56,9 21,4 21,7 63,8 18,4 17,8

Castella-la Manxa 60,9 22,1 17,0 58,9 23,9 17,2 62,5 20,6 16,9

Catalunya 69,9 24,0 6,1 65,8 27,3 6,9 74,0 20,7 5,3

Comunitat Valenciana 62,2 28,6 9,2 58,1 32,0 9,9 65,9 25,5 8,5

Extremadura 56,7 24,6 18,7 52,6 27,4 20,0 60,3 22,1 17,6

Galícia 64,1 20,6 15,3 59,6 22,7 17,7 68,2 18,7 13,1

La Rioja 66,4 21,2 12,4 63,3 22,9 13,8 69,3 19,6 11,1

Madrid 62,8 20,6 16,6 60,6 21,8 17,6 64,9 19,4 15,6

Múrcia 59,7 24,0 16,2 56,1 26,3 17,6 63,1 21,9 15,0

Navarra 71,8 21,4 6,8 67,8 24,2 7,9 75,9 18,5 5,5

País Basc 73,0 18,1 8,9 69,2 20,7 10,1 76,8 15,5 7,7

Ceuta 63,8 24,2 12,0 66,2 22,1 11,7 61,7 26,0 12,3

Melilla 61,2 23,8 14,9 58,0 25,2 16,9 64,2 22,6 13,2

Font: Las cifras de la educación en España 2009. Elaboració propia.

La taula 2.6 ofereix les xifres i el percentatge de repetició a l’ESO, curs per
curs. Ens permet veure, en primer lloc, que són taxes sensiblement més altes
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que a primària, ja que afecten fins a un de cada sis i quasi de cada cinc alum-
nes: la més alta a tercer curs, 18,7%, i la més baixa a quart, 12,8%. Hem de
tenir en compte que aquesta baixada al darrer curs s’obté al preu que molts
alumnes surten amb el certificat d’escolaritat obligatòria i sense el títol de
graduat en secundària, amb la finalitat d’evitar repetir. Observem també que
la diferència a favor de les dones, que parteix d’un 6,3% a primer, arriba a bai-
xar a menys de la meitat, el 3,1%, a quart. Podem atribuir aquesta davallada
a aquest mateix motiu: en no poder passar de curs, elles són més proclius a
repetir i ells a abandonar sense obtenir el títol.

TAULA 2.6

Taxes de repetició a l’ESO, per curs i sexe
Curs 2006-2007. En percentatge

PRIMER CICLE SEGON CICLE

PRIMER SEGON TERCER QUART

Total 17,1 15,5 18,7 12,8

Dones 13,7 13,0 16,5 11,3

Homes 20,0 17,8 20,8 14,4

Diferència H>D 6,3 4,8 4,3 3,1

Font: estadístiques dels ensenyaments no universitaris 2009. Elaboració pròpia.

Les anàlisis sobre els resultats acadèmics sovint contemplen les taxes de
promoció de curs. Per als quatre cursos successius de l’ESO són del 81,9%,
79,7%, 75,7% i 78,7% (les últimes dades són per al curs 2005-2006).(4)Aques-
tes taxes, que deixen un saldo de no promocionats clarament inferior als per-
centatges de repetidors que acabem de veure, no es calculen sobre el total
dels matriculats, sinó únicament sobre els avaluats, que representen una xifra
inferior perquè no tots els alumnes ho són. En tot cas, les taxes –que recull la
taula 2.5– permeten constatar de nou la superioritat acadèmica de les dones
sobre els homes, als quals ultrapassen en tots els cursos per una diferència de
sis a vuit punts percentuals.

(4) Ministeri d’Educació: Estadística dels ensenyaments no universitaris. Resultats detallats. Curs 2006-2007.
IV.1 Alumnat matriculat. Ensenyaments de règim general. IV.1.4 Educació Secundària Obligatòria. Taula 7. En
línia: http://www.mepsyd.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=310&area=estadisticas.
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TAULA 2.7

Percentatge d’alumnes d’ESO que passen de curs, per sexe
Curs 2005-2006

CICLE CURS TOTAL HOMES DONES DIFERÈNCIA D>H

1 1 81,9 78,9 85,3 6,4

2 79,7 76 83,7 7,7

2 3 75,7 72,5 79 6,5

4 78,7 75,7 81,5 5,8

Font: Las cifras de la educación en España 2009. Elaboració pròpia.

Aquestes dificultats es tradueixen en un endarreriment creixent al llarg de
l’ESO. La taula 2.8 mostra la proporció d’alumnes que presenten algun retard
en arribar a quart curs, i entre ells, els que van repetir per primer cop en la
mateixa ESO, no en etapes anteriors, per comunitats autònomes. Quatre de
cada deu alumnes, exactament el 42%, arriben a quart amb retard, i més de la
quarta part del conjunt, el 27%, es va retardar per primer cop en la mateixa
ESO. Per comunitats, l’endarreriment és especialment elevat, com ja vèiem
a la taula 2.5, a les Canàries i les Balears, com també a Ceuta i Melilla, però
també a Andalusia i Castella-la Manxa, i és comparativament baix al País
Basc, Catalunya i Navarra.

Quant a les taxes d’idoneïtat, és a dir, la correspondència entre l’edat biològica
i l’edat escolar, les taxes són decreixents dels 12 als 15 anys, i en aquesta edat
arriben al 57,4%, la qual cosa vol dir que no arriben a tres de cada cinc alum-
nes els que tenen l’edat idònia per al curs o que estan en el curs que els pertoca
per l’edat. El gràfic 2.5 incorpora les sèries de taxes d’idoneïtat a les edats de
12, 14 i 15 anys, des del curs 1992-1993 al 2006-2007. Podem veure-hi que la
taxa va pujar per a les tres cohorts fins al final de la dècada dels noranta, però
ha anat baixant de manera constant al llarg d’aquesta dècada. Fins i tot la taxa
per a 12 anys el 2006-2007 se situa per damunt de la del primer any de la sèrie,
1992-1993 (84,1 enfront de 77,8%), però les altres dues ho fan per sota, tant la
relativa als alumnes de 14 anys (66,5 enfront de 68,0%) com la que correspon
als de 15 (57,4 enfront de 60,6%). Si comparem les taxes del 2006-2007, no
amb les del començament de la sèrie, sinó amb les més altes del final dels no-
ranta, el panorama resulta francament preocupant, ja que la cohort de 12 anys
ha perdut 4,3 punts, 10,9 punts la de 14 i 7,3 la de 15.
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TAULA 2.8

Situació dels alumnes de 15 anys en el sistema educatiu
Curs 2006-2007. En percentatge

ARRIBA
A 4T D’ESO

AMB 15 ANYS

ACUMULA RETARDS ABANS DE 4T D’ESO

TOTAL ACUMULA RETARDS
PER PRIMER COP A L’ESO

Total 57,4 42,6 27,6

Andalusia 51,1 48,9 31,1

Aragó 59,1 40,9 26,5

Astúries 62,1 37,9 23,9

Balears 52,2 47,8 24,5

Canàries 49,2 50,8 28,4

Cantàbria 58,2 41,8 26,7

Castella i Lleó 57,0 43,0 27,8

Castella-la Manxa 52,8 47,2 30,9

Catalunya 68,4 31,6 23,0

C. Valenciana 55,0 45,0 32,0

Extremadura 51,4 48,6 33,0

Galícia 58,9 41,1 24,7

La Rioja 58,9 41,1 30,1

Madrid 59,7 40,3 26,4

Múrcia 53,4 46,6 27,6

Navarra 66,7 33,3 20,2

País Basc 70,7 29,3 17,7

Ceuta 49,1 50,9 25,4

Melilla 49,2 50,8 30,2

Font: Las cifras de la educación en España 2009. Elaboració pròpia.

Com sempre, les dades dels homes són més preocupants que les de les dones,
tal com indica el gràfic 2.6, referit només a la cohort que tenia 15 anys el
2006-2007, amb una diferència a favor de les dones de 12,4 punts percentuals,
una diferència que també ha anat augmentant al llarg del període 1992-2007
des dels 9,2 punts inicials, en més de tres punts.
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GRÀFIC 2.5

Taxes d’idoneïtat als 12, 14 i 15 anys
1991-2007. En percentatge
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Font: estadístiques dels ensenyaments no universitaris 2009. Elaboració pròpia.

GRÀFIC 2.6

Taxes d’idoneïtat per a l’edat de 15 anys, per sexe

1991-2007. En percentatge
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Font: estadístiques dels ensenyaments no universitaris 2009. Elaboració pròpia.
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La taula 2.9 mostra les sèries de taxes d’idoneïtat de les tres cohorts conside-
rades per al conjunt d’Espanya i per a cadascuna de les comunitats autònomes
en dos cursos separats per un decenni: 1996-1997 i 2006-2007, com també
les diferències entre elles. Com podem veure a les columnes que recullen les
diferències, aquestes són pràcticament negatives, ja que reflecteixen una dis-
minució de la proporció dels alumnes en situació d’idoneïtat. La darrera co-
lumna presenta un índex compost que no és sinó la suma de les diferències per
a totes tres cohorts. Aquest índex no el podem llegir com una taxa composta,
ja que no ho és, però sí com una síntesi de compensar les pèrdues i els guanys
de totes tres cohorts, al cap del període, per a cada comunitat. Si bé el que hi
trobem en general són pèrdues acumulatives, podem destacar, però, la milloria
dels que estaven pitjor: Ceuta, Melilla, Canàries i, molt lleument, Galícia; en
segon lloc, les notables diferències en l’evolució d’unes comunitats i altres
–quasi totes empitjoren, però algunes en picat i altres parsimoniosament–;
en tercer i darrer lloc, l’arbitrarietat aparent de l’evolució per als diferents
cursos en cada comunitat, és a dir, el fet que cadascuna d’aquestes comunitats
sembla que posi més obstacles als alumnes en un moment diferent de la seva
trajectòria escolar.

L’educació secundària obligatòria ofereix més vies de diferenciació que no pas
mantenir el ritme o perdre’l. Concretament, a partir del tercer curs els alumnes
poden ser assignats a programes i grups de diversificació curricular,(5) que els
alliberen d’algunes matèries del currículum ordinari, els continguts generals
de les quals passen a rebre’ls en una versió adaptada dins de dos grans àmbits:
algunes matèries comunes i optatives i aprenentatges més enfocats a accedir
al mercat de treball, però de manera que puguin continuar aspirant a obtenir
el títol de graduat en ensenyament secundari en acabar el quart curs. Aquesta
diversificació és, diguem-ho així, l’últim recurs de l’escola abans de separar
l’alumne del trajecte ordinari, i els alumnes que s’hi acullen han de tenir 16
anys, és a dir, que ja duen almenys un any de retard. La taula 2.10 mostra els
percentatges d’alumnes inclosos en programes de diversificació curricular per

(5) Els programes de diversificació curricular es desenvolupen d’acord amb l’article 23 de la Llei orgànica
d’ordenació general del sistema educatiu, que recull la possibilitat que, per a determinats alumnes de més de 16
anys, es puguin establir diversificacions del currículum, de manera que els objectius de l’etapa d’ESO –i, per tant,
el títol corresponent– puguin ser aconseguits amb una metodologia específica i mitjançant continguts i fins i tot
d’àrees diferents a les establertes amb caràcter general.
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cursos, per sexes i per titularitat del centre. En total són el 8,4%, un 6,8% a
tercer curs i un 10,2% a quart.

TAULA 2.9

Taxes d’idoneïtat a les edats de 12, 14 i 15 anys
En percentatge

12 ANYS 14 ANYS 15 ANYS ÍNDEX
COMPOSTAnys 1996/97 2006/07 DIF. 1996/97 2006/07 DIF. 1996/97 2006/07 DIF.

Total 85,7 84,1 –1,6 71,0 66,5 –4,5 60,2 57,4 –2,8 –8,9

Andalusia 81,7 82,5 0,8 64,0 60,5 –3,5 53,7 51,1 –2,6 –5,3

Aragó 90,8 82,6 –8,2 79,1 66,7 –12,4 69,8 59,1 –10,7 –31,3

Astúries 89,0 83,6 –5,4 75,2 69,7 –5,5 64,9 62,1 –2,8 –13,7

Balears 81,5 76,2 –5,3 62,5 62,1 –0,4 51,3 52,2 0,9 –4,8

Canàries 76,6 75,9 –0,7 57,3 58,4 1,1 46,4 49,2 2,8 3,2

Cantàbria 88,2 85,0 –3,2 72,6 67,0 –5,6 59,0 58,2 –0,8 –9,6

Castella i Lleó 88,0 82,9 –5,1 71,7 66,8 –4,9 61,2 57,0 –4,2 –14,2

Castella-la Manxa 86,0 81,2 –4,8 67,2 63,1 –4,1 58,0 52,8 –5,2 –14,1

Catalunya 89,5 90,4 0,9 81,5 75,2 –6,3 69,2 68,4 –0,8 –6,2

Comunitat Valenciana 86,8 85,8 –1,0 73,4 66,3 –7,1 59,2 55,0 –4,2 –12,3

Extremadura 84,4 83,7 –0,7 65,1 60,8 –4,3 56,4 51,4 –5,0 –10,0

Galícia 84,1 83,8 –0,3 69,3 69,5 0,2 58,4 58,9 0,5 0,4

La Rioja 89,4 87,2 –2,2 77,1 67,4 –9,7 69,2 58,9 –10,3 –22,2

Madrid 88,8 84,8 –4,0 73,2 69,4 –3,8 62,3 59,7 –2,6 –10,4

Múrcia 83,9 78,3 –5,6 66,3 61,4 –4,9 57,2 53,4 –3,8 –14,3

Navarra 90,7 85,6 –5,1 80,9 76,2 –4,7 74,2 66,7 –7,5 –17,3

País Basc 90,4 87,8 –2,6 81,4 77,3 –4,1 69,4 70,7 1,3 –5,4

Ceuta 66,0 70,1 4,1 52,9 56,2 3,3 48,7 49,1 0,4 7,8

Melilla 73,2 80,5 7,3 46,2 57,1 10,9 48,1 49,2 1,1 19,3

Font: Las cifras de la educación en España 2009. Elaboració pròpia.

Com és habitual, les dones surten una mica més ben parades que els homes,
amb un punt percentual menys. Quant a les característiques dels centres, el
recurs a la diversificació en els centres públics gairebé triplica la freqüència
amb què es dóna als privats (11,0% enfront del 4,3% dels seus alumnats res-
pectius), cosa que pot ser una conseqüència de les diferències de la clientela,
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d’una atenció a la diversitat més gran o d’una inclinació més acusada a se-
gregar els alumnes amb dificultats, però les xifres disponibles no permeten
revelar-nos-en els motius.

TAULA 2.10

Percentatge d’alumnes que cursen programes de diversificació
curricular al segon cicle, per curs, sexe i titularitat del centre
Curs 2006-2007

TOTAL Total 8,4 Total 8,4

Homes 8,8 Pública 11,0

Dones 8,0 Concertada 4,3

Privada 0,1

TERCER CURS Total 6,8 Total 6,8

Homes 7,1 Pública 8,7

Dones 6,4 Concertada 3,7

Privada 0,1

QUART CURS Total 10,2 Total 10,2

Homes 10,8 Pública 13,6

Dones 9,7 Concertada 5,1

Privada 0,0

Font: Las cifras de la educación en España 2009. Elaboració pròpia.

2.3. Acabar o no acabar l’ESO, aquesta és la qüestió

La taula 2.11 presenta la distribució entre graduats (amb títol d’ensenyament
secundari) i certificats (sense títol) en sortir de l’ESO. Gairebé tres de cada
deu, el 28,4%, es van quedar sense títol al curs 2006-2007. Cal tenir en comp-
te que es tracta dels que arriben a quart curs de l’ESO i l’aproven, ja que
altres es queden pel camí sense rebre ni tan sols la certificació. La taula mos-
tra les diferències per comunitats autònomes, amb les Balears, les Canàries,
Andalusia, Extremadura, Ceuta i Melilla a la cua, a les quals s’afegeixen la
Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa, i el País Basc, Navarra i Astúries
al capdavant.
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TAULA 2.11

Distribució percentual dels alumnes que surten de l’ESO sense títol
de graduació per comunitats autònomes
Curs 2006-2007

Total 28,4

Andalusia 32,9

Aragó 25,8

Astúries 17,3

Balears 32,4

Canàries 31,1

Cantàbria 20,2

Castella i Lleó 23,7

Castella-la Manxa 32,4

Catalunya 23,6

Comunitat Valenciana 36,7

Extremadura 30,4

Galícia 26,9

La Rioja 28,0

Madrid 25,3

Múrcia 28,9

Navarra 19,8

País Basc 16,0

Ceuta 45,8

Melilla 34,6

Font: Las cifras de la educación en España 2009. Elaboració pròpia.

Quant a les diferències per sexes, com mostra la taula 2.12, les dones pas-
sen clarament davant dels homes a l’hora de la graduació: 78,6% enfront del
64,9% al curs 2006-2007, quasi 14 punts percentuals. La diferència és molt
més àmplia, més del doble, als centres públics (16,7 punts) que als privats
(7,5 punts). D’altra banda, els centres privats superen clarament els públics,
amb quasi un 20% més de probabilitats de graduar-s’hi (83,8% de graduats
als privats enfront del 65,3% als públics, encara que, com veurem més en-
davant, bona part d’aquesta diferència és deguda a l’alumne i no al centre).
En correspondència amb tot plegat, ofereixen més avantatges comparatius als
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seus alumnes homes (enfront dels homes dels centres públics) que a les seves
alumnes (per comparació a les alumnes dels públics).

TAULA 2.12

Distribució percentual dels alumnes que surten de l’ESO segons
el resultat obtingut, per sexe i tipus de centre
Curs 2006-2007. En percentatge

AMB TÍTOL DE GRADUAT EN SECUNDÀRIA DIFERÈNCIA
D>HTOTAL HOMES DONES

Tots els centres 71,6 64,9 78,6 13,7

Centres públics 65,3 57,1 73,8 16,7

Centres privats 83,8 80,1 87,5 7,4

Privats > públics 18,5 22,9 13,7

Font: Las cifras de la educación en España 2009. Elaboració pròpia.

Els mals resultats que ofereix l’ESO s’expressen en l’evolució de la taxa bruta
de finalització d’aquest cicle, com recull la taula 2.13. El període considerat
comença el curs 1999-2000, ja que la implantació de l’ESO només es va com-
pletar aquell any acadèmic. Hom constata que, en conjunt, la taxa ha minvat
més de quatre punts a escala nacional, si bé dins d’aquest resultat global s’hi
combinen resultats regionals bons en termes comparatius, i acceptables en
termes absoluts (com ara els de Múrcia, Extremadura, Galícia o Cantàbria,
que pugen entre un i tres punts), i alguns de molt bons (Melilla, que puja deu
punts), amb altres de clarament catastròfics (la Comunitat Valenciana, que en
baixa més de catorze) i bastant dolents (Andalusia, que en baixa més de set).

Hi observem el notable avantatge habitual de les dones, que era per damunt
del 15% al començament del període i es redueix lleugerament al 14% quan
acaba.
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TAULA 2.13

Taxa bruta de població que acaba l’ESO. Graduat en secundària
Comunitats autònomes, 1999-2006. En percentatge

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
VARIACIÓ
PERÍODE

Total 73,4 73,4 71,1 71,3 71,5 70,4 69,2 –4,2

Andalusia 73,3 72,9 66,2 66,5 66,4 65,2 66,0 –7,3

Aragó 75,4 75,4 75,2 75,5 72,6 74,2 70,9 –4,5

Astúries 83,0 84,1 83,3 86,0 80,2 85,2 83,5 0,5

Balears 64,9 64,5 66,5 63,2 62,8 62,0 62,0 –2,9

Canàries 67,7 67,5 64,7 66,5 66,6 64,9 64,1 –3,6

Cantàbria 76,2 80,9 76,7 78,9 77,2 77,0 77,6 1,4

Castella i Lleó 76,9 77,4 77,6 76,1 79,8 79,0 77,5 0,6

Castella-la Manxa 65,3 66,6 64,8 67,0 67,7 69,7 66,3 1,0

Catalunya 75,5 75,4 75,5 74,6 75,0 72,2 71,6 –3,9

Comunitat Valenciana 74,7 69,2 67,2 67,8 67,3 64,2 60,3 –14,4

Extremadura 65,4 66,0 63,8 67,2 67,6 67,2 67,6 2,2

Galícia 73,1 75,9 75,3 76,3 76,5 76,1 74,9 1,8

La Rioja 73,5 74,3 67,1 69,8 71,8 71,6 71,4 –2,1

Madrid 74,3 75,9 74,6 74,3 74,1 73,9 70,8 –3,5

Múrcia 64,4 65,1 65,3 66,2 66,0 66,7 67,5 3,1

Navarra 80,4 81,6 79,1 79,7 82,9 81,7 77,7 –2,7

País Basc 82,0 82,2 82,6 81,5 86,4 83,4 83,0 1,0

Ceuta 52,5 53,0 52,7 46,6 57,4 49,9 48,0 –4,5

Melilla 52,3 54,9 56,6 50,6 52,8 57,7 62,5 10,2

Nota: La implantació de l’ESO es completa el curs 1999-2000; aquest indicador, per tant, no és representatiu
dels cursos anteriors.
Font: estadístiques dels ensenyaments no universitaris 2009. Elaboració pròpia.
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GRÀFIC 2.7

Taxa bruta de població que acaba l’ESO.Graduat en secundària,
per sexe
1999-2006. En percentatge
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Nota: La implantació de l’ESO es completa el curs 1999-2000; aquest indicador, per tant, no és representatiu dels
cursos anteriors.
Font: estadístiques dels ensenyaments no universitaris 2009. Elaboració pròpia.

2.4. Hi ha vida escolar després de l’ESO? No per a gaires

Un cop acabada l’educació obligatòria, no hi ha res que forci estrictament
els adolescents a romandre en el sistema educatiu i se’ls obre la possibilitat
d’abandonar-lo per accedir al mercat de treball o simplement a la llar. El gràfic
2.8 mostra l’evolució de les taxes d’escolaritat netes entre els 16 i el 18 anys,
que tan sols és un lleu indicador de l’abandonament després de l’ESO, ja que
una part de les cohorts considerades continua cursant-la a causa de l’endar-
reriment acadèmic. Així i tot, veiem com en començar la dècada dels noranta
un de cada quatre alumnes de 16 anys abandonava el sistema educatiu, una
proporció que es va reduir al 12,4% el curs 2006-2007. La proporció es re-
dueix entorn de deu punts per a la cohort de 17 anys, sens dubte a causa dels
que surten amb retard de l’ESO que abandonen el sistema, si cap, amb més
ganes. Aquestes proporcions són el revers de la taxa neta d’escolarització als
16 anys que mostra el gràfic 2.8: com podem observar, va augmentar consi-
derablement des del 75,2% del 1991-1992 fins al 88,6% del 2000-2001, per
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baixar d’una manera més lenta però regular a partir d’aleshores, fins al 87,6%
del 2006-2007. Passa el mateix, amb petites variacions en l’any d’inflexió, per
a les tres cohorts considerades i per a tots dos sexes.

GRÀFIC 2.8

Taxes d’escolaritat neta entre els 16 i els 18 anys, per sexe
1991-2007. En percentatge
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Font: estadístiques dels ensenyaments no universitaris 2009. Elaboració pròpia.

La taula 2.14 presenta les diferències per comunitats autònomes. Les tres pri-
meres columnes numèriques reflecteixen les taxes netes per a cada comunitat,
i les tres següents, les diferències del percentatge regional amb el percentatge
nacional, un cop restat el segon del primer. La xifra indica els punts percentuals
en què s’aparten de la mitjana nacional, i el signe, la direcció en què ho fan.
Salta a la vista la preocupant posició de les Balears, la Comunitat Valenciana
i les Canàries, com també l’avantatge del País Basc, Castella i Lleó i Astúries.

Per als que continuen en el sistema arriba el moment del batxillerat i els ci-
cles formatius de grau mitjà, o el que es coneix comunament amb el nom de
formació professional. També el de la garantia social, però aquesta no forma
part de la secundària postobligatòria, per la qual cosa, independentment del
seu valor intrínsec, no ens acosta a l’objectiu de Lisboa; d’altra banda, s’ha
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pensat precisament per als que no superen l’ESO i és ella mateixa escenari
d’una nova diferenciació dels alumnes. La taula 2.15 reuneix les taxes netes
d’escolarització per edat, sexe i tipus d’ensenyament per als joves de 16 a 18
anys. Als 16 i 17 anys només es poden distribuir entre l’ESO (la qual cosa
representa arrossegar endarreriment) i la postobligatòria (a la qual arriben per
primer cop, amb excepcions), i als 18 anys també a la universitat (llevat d’unes
poques excepcions, numèricament irrellevants, per als 17). Un fet que crida
l’atenció és que, de la cohort afectada (ni tan sols la de 17 anys), els que estan
en la secundària postobligatòria mai no arribin a les dues terceres parts.

TAULA 2.14

Taxa d’escolaritat neta entre els 16 i els 18 anys,
per comunitats autònomes

Edat

PERCENTATGES DIFERÈNCIES RESPECTE
A LA MITJANA NACIONAL

16 ANYS 17 ANYS 18 ANYS 16 ANYS 17 ANYS 18 ANYS

Espanya 87,6 75,7 38,0 – – –

Andalusia 87,6 72,7 37,5 0,0 –3,0 –0,5

Aragó 90,2 81,3 40,3 2,6 5,6 2,3

Astúries 94,6 86,2 40,0 7,0 10,5 2,0

Balears 78,5 61,1 29,9 –9,1 –14,6 –8,1

Canàries 84,8 71,6 40,1 –2,8 –4,1 2,1

Cantàbria 94,7 81,3 46,9 7,1 5,6 8,9

Castella i Lleó 96,2 87,5 45,6 8,6 11,8 7,6

Castella-la Manxa 86,5 73,4 34,8 –1,1 –2,3 –3,2

Catalunya 84,9 72,1 36,6 –2,7 –3,6 –1,4

Comunitat Valenciana 82,7 70,4 34,4 –4,9 –5,3 –3,6

Extremadura 91,5 76,8 39,5 3,9 1,1 1,5

Galícia 90,5 80,6 43,5 2,9 4,9 5,5

La Rioja 90,0 77,9 37,6 2,4 2,2 –0,4

Madrid 87,3 78,2 36,0 –0,3 2,5 –2,0

Múrcia 88,7 73,7 36,8 1,1 –2,0 –1,2

Navarra 88,1 82,9 41,2 0,5 7,2 3,2

País Basc 96,1 93,6 45,6 8,5 17,9 7,6

Ceuta 87,4 74,4 38,2 –0,2 –1,3 0,2

Melilla 92,7 79,7 36,7 5,1 4,0 –1,3

Font: estadístiques dels ensenyaments no universitaris 2009. Elaboració pròpia.
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TAULA 2.15

Taxes netes d’escolarització per edat, sexe i tipus d’ensenyament
1999-2007. En percentatge

16 ANYS 17 ANYS 18 ANYS

HOME DONA HOME DONA HOME DONA

1999-2000 Educació obligatòria(1) 37,6 31,8 13,1 11,4 1,6 1,6

Educació secundària (2) 45,0 56,7 57,9 67,5 36,0 35,8

Educació superior no universitària (3) – – – – 2,1 2,8

2000-2001 Educació obligatòria 38,0 31,3 12,5 10,8 1,3 1,1

Educació secundària 48,4 59,7 58,0 68,6 35,2 34,9

Educació superior no universitària – – – – 2,9 3,6

2001-2002 Educació obligatòria 37,5 31,7 11,5 10,0 1,2 1,1

Educació secundària 47,9 59,4 59,1 71,3 33,8 33,7

Educació superior no universitària – – – – 3,7 4,6

2002-2003 Educació obligatòria 38,0 32,5 11,6 10,4 1,0 0,9

Educació secundària 47,2 58,3 58,0 70,7 34,7 34,3

Educació superior no universitària – – 0,1 0,1 3,6 4,6

2003-2004 Educació obligatòria 37,9 33,2 11,8 10,6 0,9 0,7

Educació secundària 46,8 57,8 57,3 70,3 33,9 33,9

Educació superior no universitària – – 0,1 0,1 3,4 4,6

2004-2005 Educació obligatòria 36,7 32,0 11,9 10,9 0,9 0,8

Educació secundària 48,3 58,8 57,6 69,4 33,5 33,5

Educació superior no universitària – – 0,1 0,1 3,3 4,4

2005-2006 Educació obligatòria 36,6 32,5 12,3 11,3 1,1 1,0

Educació secundària 48,4 58,4 58,0 69,6 33,3 32,8

Educació superior no universitària – – 0,1 0,1 3,1 4,2

2006-2007 Educació obligatòria 36,3 32,2 12,5 11,6 1,1 1,0

Educació secundària 48,5 58,4 58,0 69,4 33,5 32,9

Educació superior no universitària – – – – 3,1 4,4

Notes: (1) Educació obligatòria: educació secundària obligatòria i educació especial.
(2) Educació secundària 2a etapa: batxillerats (presencial i a distància), cicles formatius de grau mitjà d’FP
(presencial i a distància), d’arts plàstiques i disseny, i d’esports i educació física, FP-I, FP-II, arts aplicades i oficis
artístics i programes de garantia social.
(3) Educació superior no universitària: cicles formatius de grau superior d’FP (presencial i a distància), d’arts
plàstiques i disseny, d’esports i estudis superiors d’ensenyaments artístics.
Font: estadístiques dels ensenyaments no universitaris 2009. Elaboració pròpia.

És important tenir en compte la distribució dels titulats de l’ESO entre el bat-
xillerat i els cicles formatius, ja que aquest sembla que és un dels mals endè-
mics del sistema educatiu espanyol. La taula 2.16 registra aquesta distribució
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entre els cursos de 1990-1991 i 2007-2008 (amb dades només provisionals per
a aquest darrer). Tot i que es divideix en categories simples, sota l’epígraf bat-
xillerat no tan sols s’hi compta l’actual sinó també variants ara extintes, com
l’antic BUP+COU i l’experimental en vigílies de la LOGSE; sota els CFGM
hi ha també l’antiga FP-I, que es va extingir el 1999-2000, i sota els de grau
superior l’antiga FP-II, que va desaparèixer el 2002-2003.(6)

TAULA 2.16

Alumnes matriculats per ensenyament
1990-2008

BATXILLERAT CFGM CFGS CFGM+CFGS

1990-1991 1.592.330 475.635 4.540 480.175

1991-1992 1.633.432 479.344 8.605 487.949

1992-1993 1.580.552 449.625 12.943 462.568

1993-1994 1.593.833 422.963 16.400 439.363

1994-1995 1.555.638 382.840 23.212 406.052

1995-1996 1.445.555 331.672 32.884 378.552

1996-1997 1.309.797 280.925 55.200 353.354

1997-1998 1.195.500 245.256 80.661 350.190

1998-1999 964.163 189.349 111.276 329.644

1999-2000 797.924 161.550 148.615 343.141

2000-2001 766.518 192.244 185.745 419.539

2001-2002 714.390 211.622 210.107 465.645

2002-2003 679.773 225.479 231.334 503.094

2003-2004 657.400 230.688 236.756 513.343

2004-2005 646.174 233.513 229.462 509.026

2005-2006 640.028 232.149 221.904 498.980

2006-2007 630.349 235.224 218.319 499.467

2007-2008 619.939 239.990 224.413 510.907

Font: estadístiques dels ensenyaments no universitaris 2009. Elaboració pròpia.

(6) Això últim és irrellevant, ja que l’FP-II és l’única que amb prou feines va canviar de posició en l’estructura
del sistema educatiu: s’hi accedia majoritàriament després de superar 11 anys de formació general (vuit d’EGB i
tres de BUP, encara que també hi havia una via, que va acabar resultant minoritària, des de l’FP-I amb un any com-
plementari), i avui s’accedeix als CFGS després de superar amb èxit 12 anys (sis de primària, quatre d’ESO i dos
de batxillerat). Al contrari, els CFGM requereixen avui obtenir el títol de graduat després de 10 anys de primària i
ESO, mentre que l’antiga FP-I es nodria sobretot dels certificats (no graduats) dels vuit anys d’EGB. El batxillerat,
com ja hem indicat, es va reduir a dos anys, que ocupen avui el lloc que aleshores ocupaven el 3r curs de BUP i el
COU, onzè i dotzè de la formació general i avantsala de la universitat (i ara dels CFGS).
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Cal tenir en compte que es comparen alumnes per cicle, no per curs, i menys
encara d’accés, per la qual cosa, atès que les taxes de repetició i abandonament
no són les mateixes entre els diversos cicles, els resultats només són aproxima-
tius. D’altra banda, els dos nivells de formació professional són i eren de dos
anys cadascun, però l’actual batxillerat de dos anys substitueix l’antic BUP i el
COU, que en sumaven quatre (si bé una part de l’alumnat passava, si ho feia,
del BUP a FP-II), els dos primers anys del qual van ser absorbits per l’ESO,
però com que la repetició hi sovintejava, van durar fins a la seva extinció ofi-
cial el 2001-2002.

Al gràfic 2.9 observem que, tot i que els CFGM han anat guanyant terreny
al llarg del període 1990-2008, amb prou feines han aconseguit atreure un
alumne de cada quatre que van romandre en el sistema educatiu reglat (27,9%
el 2007-2008). Es tracta d’un desequilibri llargament constatat del sistema
espanyol des dels anys setanta. El primer intent de redreçar-lo es va plantejar
amb el projecte de reforma dels ensenyaments mitjans del primer govern
democràtic (Vázquez, 1981),(7) que no es va arribar a aprovar, i el darrer crit
d’alarma el va emetre no fa gaire l’OCDE (2008a, b). La bona notícia és
que els CFGS han augmentat, i han passat dels 80.000 alumnes d’FP-II du-
rant el curs 1997-1998 a més de 224.000 el 2007-2008. Aquesta expansió
dels CFGS justificaria en part la del batxillerat, que els serveix d’avantsala,
però això resulta dubtós en vista de l’elevat fracàs que presenta, del qual ens
ocuparem més endavant: tot indica que la majoria dels graduats de l’ESO
acudeixen al batxillerat per anar després a la universitat, no als CFGS, encara
que una part sí que el fa per cursar els cicles de grau superior i una altra acaba
dissuadida pel camí.

(7) El llibre verd de la proposta de reforma de la UCD, d’autor anònim, però, segons tots els indicis, redactat pel
malaguanyat Raúl Vázquez.
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GRÀFIC 2.9

Distribució dels alumnes matriculats al batxillerat i als cicles formatius
de grau mitjà (CFGM)
1990-2008. En percentatge
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Font: estadístiques dels ensenyaments no universitaris 2009. Elaboració pròpia.

2.5. El batxillerat: molts són els cridats, però pocs els escollits

El gràfic 2.10 ofereix les sèries de matriculació per sexe i per titularitat del
centre i mostra un cop més l’avantatge de les dones, que arriben a excedir
en quasi deu punts els homes (9,4%) i guanyen quasi un punt en el trajecte.
També manifesta el caràcter minoritari de l’escola privada i concertada, que
s’encalla en la quarta part dels alumnes (en tots dos casos, els darrers anys
mostren la tendència inversa, amb una lleugera disminució de la proporció de
dones i un lleu augment de l’escola privada, però aquesta tendència no canvia
el signe de la tendència dominant).

Les dades següents es refereixen ja a les diverses variants del fracàs (i de
l’èxit, naturalment). El gràfic 2.11 mostra la distribució per edats dels alum-
nes de segon curs. No cal dir que l’edat correcta, o idònia, és la de 17 anys,
per la qual cosa el 37% dels presents hi són més temps del que pertoca, i un
13,6% arrossega un endarreriment de dos anys (tants com el cicle) o més del
que pertoca. Aquest retard, però, no ha tingut lloc necessàriament al batxille-
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rat, sinó que pot ser una herència de les etapes anteriors; d’altra banda, aques-
ta xifra reflecteix els que hi són, però no té en compte els que van abandonar
a mig cicle.

GRÀFIC 2.10

Alumnes de batxillerat per sexe i titularitat del centre
1990-2007. En percentatge
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Font: estadístiques dels ensenyaments no universitaris. Elaboració pròpia.

Això ho expressa millor la taula 2.17, que recull les taxes de promoció dels
alumnes per curs, desglossades per comunitats autònomes. La taxa de promo-
ció a primer no vol dir que s’hagi obtingut un èxit rodó, ja que es pot passar
a segon curs amb dues matèries suspeses, però la taxa de segon equival a la
titulació. En resum, podem dir que passen de curs tres de cada quatre dels pre-
sents, i constatem els bons resultats del País Basc, Navarra, Astúries, la Rioja
i Aragó, com també els no tan bons de Ceuta i Melilla, els dos arxipèlags i
Extremadura.
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GRÀFIC 2.11

Distribució per edat dels alumnes de segon curs de batxillerat,
per sexe
Curs 2006-2007
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Font: Las cifras de la educación en España 2009. Elaboració pròpia.
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TAULA 2.17

Percentatge d’alumnes de batxillerat que passen de curs,
per comunitats autònomes
Curs 2005-2006

TAXES DIFERÈNCIA CCAA-NACIONAL

PRIMER CURS SEGON CURS PRIMER CURS SEGON CURS

Total 76,7 73,2

Andalusia 73,2 72,3 –3,5 –0,9

Aragó 81,1 76,3 4,4 3,1

Astúries 83,4 77,4 6,7 4,2

Balears 71,3 68,6 –5,4 –4,6

Canàries 74,2 68,2 –2,5 –5,0

Cantàbria 73,7 69,8 –3,0 –3,4

Castella i Lleó 76,6 69,4 –0,1 –3,8

Castella-la Manxa 77,7 69,8 1,1 –3,4

Catalunya 75,0 73,4 –1,7 0,2

Comunitat Valenciana 76,7 77,1 – 3,9

Extremadura 74,2 68,0 –2,5 –5,2

Galícia 78,4 74,2 1,8 1,0

La Rioja 82,8 75,8 6,1 2,6

Madrid 78,9 74,5 2,2 1,3

Múrcia 74,8 69,4 –1,9 –3,8

Navarra 85,3 78,5 8,6 5,3

País Basc 86,4 78,7 9,7 5,5

Ceuta 68,7 62,2 –8,0 –11,0

Melilla 69,0 74,0 –7,7 0,8

Nota: Només s’hi inclouen els alumnes del règim ordinari.
Font: Las cifras de la educación en España 2009. Elaboració pròpia.

Si ens fixem en les diferències per sexe, el gràfic 2.12 ens torna a dir el que
ja podíem preveure: les dones, a més d’haver-hi arribat en una proporció més
alta, obtenen millors resultats que els homes a l’hora de passar curs, i els
avantatgen quasi amb sis punts (el primer curs, el 73,3% dels homes passen,
enfront del 79,4% de les dones; el segon curs, les xifres són del 70,1% per als
homes i 75,6% per a les dones). Pel que fa a la titularitat del centre, al gràfic
2.13 observem que els centres privats i concertats arriben a superar en 15
punts els públics (87,7% enfront del 72,3% el primer curs; 84,2% enfront del
68,7% el segon).



LA LLARGA MARXA CAP AL FRACÀS 59

GRÀFIC 2.12

Percentatge d’alumnes de batxillerat que passen de curs per sexe
Curs 2005-2006
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Nota: Només s’hi inclouen els alumnes del règim ordinari.
Font: Las cifras de la educación en España 2009. Elaboració pròpia.

GRÀFIC 2.13

Percentatge d’alumnes de batxillerat que passen de curs
per titularitat del centre
Curs 2005-2006

100

85

90

95

70

75

80

55

60

65

50

Total Centres públics Centres privats

Segon cursPrimer curs

76,7

72,3

87,7

73,2

68,7

84,2

Nota: Només s’hi inclouen els alumnes del règim ordinari.
Font: Las cifras de la educación en España 2009. Elaboració pròpia.
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2.6. Els cicles formatius: ni volguts, ni aprofitats

Pel que fa als cicles formatius de grau mitjà, el gràfic 2.14 mostra l’evolució
del nombre de matriculats i de graduats entre el 1985 i el 2000, primer a for-
mació professional de primer grau i, a partir del 1990-1991, als cicles forma-
tius de grau mitjà que la van substituir. El primer que s’hi observa és l’estan-
cament relatiu de la matrícula entre el 1985 i el 1992, en contrast amb el fort
creixement que va registrar el batxillerat durant el mateix període. En segon
lloc, el nombre de graduats en relació amb el de matriculats és baix. Cal tenir
en compte, naturalment, que cada any es gradua una cohort però se’n matricu-
len dues, de manera que, en cas de ser xifres estables en el temps, la matrícula
hauria de doblar la graduació. D’altra banda, el nombre de graduats no s’ha de
comparar amb el de matriculats el mateix any sinó dos anys abans. Així i tot,
com que la matrícula primer puja i després baixa en el període considerat, i
ho fa d’una manera relativament gradual, sense salts, no és difícil obtenir una
idea general de la baixa productivitat acadèmica de l’etapa.

GRÀFIC 2.14

Taxes de graduació als ensenyaments professionals de grau mitjà
1985-2000. En percentatge
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Font: Institut Nacional d’Estadística 2003.
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La taula 2.18 mostra la distribució dels alumnes per edats i per comunitats autò-
nomes. Com passava al batxillerat, els de 16 i 17 anys tenen l’edat que pertoca,
sempre que aquests darrers estiguin fent segon curs, mentre que els de 19 o més
van endarrerits. Les estadístiques disponibles es refereixen sempre al conjunt
del cicle, mai als dos cursos que el componen separadament, de manera que no
hi insistirem, si no és per assenyalar que aquest 48,9% dels alumnes –quasi la
meitat del total– tan sols és una part dels que van endarrerits, ja que desclassifica
els de 18 anys que encara fan primer; a més, subestima el grup dels de 19 anys o
més que també estan fent encara primer. Com a compensació podem afegir que
una part d’aquest endarreriment procedeix de les etapes anteriors, sens dubte en
una proporció sensiblement més gran que al batxillerat, ja que, com veuremmés
endavant, els alumnes que acumulen retard en l’ESO però obtenen la graduació
tenen una tendència més gran a orientar-se cap als cicles formatius.

Pel que fa a les diferències entre comunitats, tal com recull la mateixa taula,
cal assenyalar els alts nivells d’endarreriment Galícia, el País Basc, Astúries,
Castella i Lleó i Melilla. Notem, però, que si als cicles de grau mitjà hi ha una
elevada presència d’alumnes que han ultrapassat l’edat de la idoneïtat, això pot
ser causat no tan sols pels retards acumulats dins el sistema, sinó també pel re-
torn dels alumnes al sistema educatiu després d’haver estat un temps al mercat
de treball o a la llar, cosa que continua sent retard però que també representa
recuperar els desescolaritzats.

La taula 2.19 presenta els repetidors per sexe i per tipus de centre. Veiem que
la proporció de repetidors és més alta entre els homes que no entre les dones,
però amb un desavantatge més petit que aquell al qual estàvem acostumats:
amb prou feines tres punts. També és més petita la taxa als centres privats que
no pas als públics, però per una exigua diferència de sis dècimes, menys de l’1
per cent. Però és que ens trobem en la formació professional, encara fins a cert
punt un món d’homes i el territori de l’escola pública.

El gràfic 2.15 tanca el panorama dels cicles formatius de grau mitjà amb el
percentatge de titulats en aquest nivell i tipus d’ensenyament sobre el total de
la cohort corresponent (és a dir, la taxa bruta de graduació) per a una sèrie una
mica més recent que la que hem presentat abans. Podem observar-hi l’estanca-
ment d’aquest tipus d’ensenyament postobligatori, a diferència del batxillerat,
com també una feminització més lenta, sense que per això es deixi de registrar
l’avantatge habitual de les dones sobre els homes.
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TAULA 2.18

Distribució percentual dels alumnes per edat
i comunitats autònomes
CFGM. Curs 2006-2007

16 ANYS 17 ANYS 18 ANYS 19 ANYS 20 I MÉS 18 I MÉS DIFERÈNCIA

Total 5,5 19,9 25,8 17,8 31,1 48,9

Andalusia 5,7 24,5 27,4 16,7 25,7 42,4 –6,5

Aragó 4,3 19,5 29,1 19,7 27,3 47,0 –1,9

Astúries 1,9 9,5 23,5 21,8 43,2 65,0 16,1

Balears 5,4 20,0 25,8 16,8 32,1 48,9 –

Canàries 3,1 16,9 26,6 16,9 36,5 53,4 4,5

Cantàbria 3,5 14,1 26,4 20,7 35,3 56,0 7,1

Castella i Lleó 2,5 10,5 24,2 22,0 40,8 62,8 13,9

Castella-la Manxa 4,0 16,5 28,1 20,5 30,9 51,4 2,5

Catalunya 12,4 28,6 24,2 13,3 21,5 34,8 –14,1

Comunitat Valenciana 5,1 24,9 26,3 15,8 27,9 43,7 –5,2

Extremadura 4,1 17,4 29,2 21,4 27,9 49,3 0,4

Galícia 2,2 9,5 21,4 20,6 46,3 66,9 18,0

La Rioja 5,5 18,3 24,5 17,8 33,9 51,7 2,8

Madrid 3,0 13,4 26,9 21,4 35,3 56,7 7,8

Múrcia 5,2 19,7 27,6 17,8 29,7 47,5 –1,4

Navarra 9,8 27,0 29,1 16,0 18,1 34,1 –14,8

País Basc 2,0 10,7 21,7 19,8 45,7 65,5 16,6

Ceuta 5,3 19,5 22,6 12,1 40,5 52,6 3,7

Melilla 1,2 17,9 18,1 13,2 49,6 62,8 13,9

Font: Las cifras de la educación en España 2009. Elaboració pròpia.

TAULA 2.19

Taxa de repetició per sexe i tipus de centre als CFGM
2005-2006. En percentatge

Taxa de repetició Total 16,7 Tots els centres 16,7

Homes 18,2 Centres públics 16,8

Dones 15,5 Centres privats 16,2

Font: estadístiques dels ensenyaments no universitaris 2009. Elaboració pròpia.
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GRÀFIC 2.15

Taxa bruta de graduació en els CFGM per sexe
1995-2004. En percentatge
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Font: Instituto de Evaluación, Sistema estatal de indicadores de la educación 2006. Tasas de graduación.

2.7. Balanç de l’ensenyament postobligatori

Si reunim les dades de batxillerat i dels cicles formatius de grau mitjà, obte-
nim les del conjunt del primer nivell d’ensenyament postsecundari. La Unió
Europea va fixar a Lisboa que aquest nivell havia de ser assolible per al 90%
de la població. La taula 2.20 presenta les taxes brutes de finalització del batxi-
llerat i de la formació professional de grau mitjà per al període 1990-2006, la
qual cosa equival a la taxa bruta de població que obté un títol secundari post-
obligatori regular. El primer que hi observem és l’augment continuat, amb un
lleuger descens el darrer lustre, de la taxa bruta de batxillerat, que augmenta
quasi en un 50% respecte al moment de partida (del 33,1% al 45,2%), acom-
panyat pel pràctic estancament i fins i tot una lleu davallada dels CFGM (del
17,7% al 16,8%); no obstant això, aquest notable descens es recupera el darrer
lustre. El resultat consolidat de totes dues branques, doncs, és un augment, si
bé molt discret, d’11,2 punts percentuals, que el curs 2005-2006 se situa en el
62%, encara ben lluny de l’objectiu fixat a Lisboa.
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D’altra banda, hi trobem les habituals diferències associades al sexe, sempre a
favor de les dones. L’avantatge quasi es dobla al batxillerat (de 8,5 punts per-
centuals el curs 1990-1991 a 16,5 el 2005-2006) i al conjunt de la secundària
postobligatòria (de 10,2 punts percentuals el curs 1990-1991 a 19,2 el 2005-
2006). Als CFGM és molt més discreta, també a favor de les dones (d’1,7% a
2,7%), però en ser minoritàries, aquestes dades no pesen gaire en el conjunt.

TAULA 2.20

Taxa bruta de població que acaba el batxillerat i els cicles formatius
de grau mitjà
1990-2006. En percentatge

BATXILLERAT CFGM BATXILLERAT
+ CFGM

1990-91 33,1 17,7 50,8

1991-92 33,5 17,7 51,2

1992-93 35,4 18,3 53,7

1993-94 37,3 18,0 55,3

1994-95 39,0 17,3 56,3

1995-96 40,6 15,8 56,4

1996-97 41,7 15,1 56,8

1997-98 44,3 13,0 57,3

1998-99 45,9 14,3 60,2

1999-00 45,1 9,1 54,2

2000-01 46,8 10,9 57,7

2001-02 45,1 13,4 58,5

2002-03 46,1 15,4 61,5

2003-04 44,9 16,2 61,1

2004-05 44,4 16,4 60,8

2005-06 45,2 16,8 62,0

Font: estadístiques dels ensenyaments no universitaris 2009. Elaboració pròpia.

Finalment, la taula 2.21 recull les taxes brutes de finalització de batxillerat i
els CFGM per comunitats autònomes, per als cursos de començament i final
del període 1990-1991 i 2005-2006, ja que és el que ens proporciona més da-
des homogènies. El període va començar amb desigualtats i també hi acaba,
però amb processos d’evolució diferents. En batxillerat, per exemple, Anda-
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lusia i les Balears veuen com augmenta sensiblement el desavantatge que ja
patien, mentre que, a l’extrem oposat, el País Basc i Astúries veuen créixer
l’avantatge del qual ja gaudien. En el cas dels CFGM, les diferències eren i
són molt més petites i la seva distribució territorial és més erràtica.

TAULA 2.21

Taxa bruta de població que acaba el batxillerat i els CFGM,
per comunitats autònomes
1990-2006. En percentatge

BATXILLERAT CFGM

1990-1991 2005-2006 VARIACIÓ 1990-1991 2005-2006 VARIACIÓ

Espanya 33,1 45,2 12,1 17,7 16,8 –0,9

Andalusia 30,4 39,2 8,8 16,2 19,3 3,1

Aragó 39,6 47,7 8,1 22,2 18,3 –3,9

Astúries 37,0 57,7 20,7 16,8 20,2 3,4

Balears 23,3 32,5 9,2 14,6 13,4 –1,2

Canàries 25,3 38,3 13,0 17,8 13,9 –3,9

Cantàbria 29,9 48,7 18,8 22,1 21,7 –0,4

Castella i Lleó 38,0 53,5 15,5 17,7 19,5 1,8

Castella-la Manxa 25,2 41,8 16,6 15,9 12,7 –3,2

Catalunya 31,1 45,8 14,7 22,8 16,9 –5,9

Comunitat Valenciana 29,2 39,8 10,6 17,8 17,8 –

Extremadura 25,7 40,8 15,1 13,8 13,6 –0,2

Galícia 32,9 51,7 18,8 20,7 19,9 –0,8

La Rioja 42,1 47,9 5,8 25,2 20,5 –4,7

Madrid 44,4 52,1 7,7 13,5 11,8 –1,7

Múrcia 27,7 39,4 11,7 19,7 11,7 –8,0

Navarra 35,5 52,3 16,8 23,0 20,6 –2,4

País Basc 39,4 65,2 25,8 14,0 21,6 7,6

Ceuta 23,8 32,9 9,1 7,1 5,7 –1,4

Melilla 24,1 45,0 20,9 8,7 15,1 6,4

Font: estadístiques dels ensenyaments no universitaris 2009. Elaboració pròpia.
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TAULA 2.22

Taxes netes d’escolaritat dels 15 als 18 anys als països de la UE
Curs 2005-2006. En percentatge

15 ANYS 16 ANYS 17 ANYS 18 ANYS

Alemanya 98,2 96,9 92,2 85,6

Àustria 96,5 93,7 93,0 78,3

Bèlgica 100 100 100 91,1

Dinamarca 95,7 90,7 84,0 80,0

Eslovàquia 99,0 94,8 90,6 82,4

Espanya 98,7 93,1 82,9 70,0

Finlàndia 99,4 96,4 95,7 94,0

França 97,5 96,6 92,0 78,8

Grècia 92,7 100,0 87,1 90,4

Hongria 98,4 95,9 92,3 82,2

Irlanda 100 97,2 88,5 89,5

Itàlia 93,5 88,8 83,1 85,6

Luxemburg 87,8 84,2 77,1 70,1

Països Baixos 99,2 98,0 91,8 81,9

Polònia 98,2 97,4 95,5 93,6

Portugal 91,2 82,0 73,2 66,7

Regne Unit 99,6 86,5 72,6 47,9

República Txeca 100,0 100,0 96,1 86,9

Suècia 98,5 99,3 97,7 94,6

Font: Las cifras de la educación en España 2009. Elaboració pròpia.

Totes les comunitats veuen com augmenta la taxa de titulats en batxillerat,
però les unes més que les altres i amb grans diferències entre elles, des dels
20,7 punts d’augment d’Astúries als 7,7 de Madrid. Aquestes diferències
s’han d’interpretar en conjunt, tenint en compte el punt de partida i el d’ar-
ribada, o qualsevol d’aquests i la variació. Si la taxa és molt baixa, hauria de
ser més fàcil augmentar-la amb un finançament estatal unitari que no pas si es
parteix ja d’una taxa elevada, i viceversa; si bé el mateix augment percentual
des d’una taxa baixa pot representar al mateix temps un canvi radical, cosa que
no passaria si partim d’una taxa més alta. Alguns augments resulten especta-
culars, com ara els del País Basc, Astúries i Melilla, però no tenen el mateix
significat perquè van de taxes inicials a taxes finals ben diferents. Altres són



LA LLARGA MARXA CAP AL FRACÀS 67

més modestos, per exemple, els de la Rioja, Madrid i Aragó, d’una banda, i
Andalusia i Ceuta, de l’altra, però de la mateixa manera que els anteriors tenen
significats molt diversos.
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El gràfic 2.16 compara les xifres d’abandonament escolar precoç de la Unió
Europea i d’Espanya i ens situa en el doble, un alarmant 31% enfront de la
mitjana europea del 15,2%. I el pitjor del cas és que l’abandonament ha con-
tinuat augmentant durant el darrer decenni, des de i cap a xifres més altes,
mentre que els països de la Unió han demostrat que era possible reduir-lo fins
i tot partint de xifres molt més baixes.

La taula 2.23 mostra les conseqüències de l’abandonament educatiu precoç
segons la qualificació de la força de treball, concretament la proporció de jo-
ves de 20 a 24 anys que han completat almenys la segona etapa d’educació
secundària, tant acadèmica com professional. Espanya se situa 17 punts per
darrere de la mitjana europea i perd posicions (en cinc anys ha perdut 2,6
punts, mentre que la Unió n’ha guanyat 1,4).
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GRÀFIC 2.16

Abandonament educatiu precoç (UE-Espanya)
Percentatge de població entre 18 i 24 anys que no ha completat la segona etapa de
l’educació secundària i no segueix cap tipus d’estudi o formació
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Font: Las cifras de la educación en España 2009. Indicadors de la UE-Punts de referència 2010. Elaboració pròpia.

TAULA 2.23

Nivell de formació de la població jove (UE-Espanya)
Percentatge de població entre 20 i 24 anys que ha completat, almenys, la segona
etapa de l’educació secundària

1997 2002 2007

Unió Europea
(27 països)

Total – 76,7 78,1

Homes – 74,0 75,5

Dones – 79,3 80,8

Espanya Total 63,7 63,7 61,1

Homes 58,1 57,4 55,1

Dones 69,3 70,3 67,3

Nota: Indicador estructural de la UE, utilitzat com a punt de referència dels objectius 2010 dels sistemes educatius
i formatius a la UE. A causa de la implantació de conceptes i definicions harmonitzades, aquestes dades no coin-
cideixen amb les publicades abans del desembre del 2005.
Font: Labour Force Survey (Enquesta europea de població activa). Mitjana anual 2007. Eurostat. Indicadors UE-
Punts de referència 2010.
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III. El risc de fracassar

Abandonar el sistema educatiu és una decisió personal, el resultat final d’un
procés de desconnexió progressiva que hem anat veient que és complex i po-
lifacètic. A més a més, l’abandonament és la culminació d’una trajectòria de
resistència a participar en el sistema educatiu. En termes personals, els pro-
tagonistes del procés del fracàs escolar solen entendre’l poc o molt com una
combinació de dos ingredients: el desinterès i la dificultat.

No hi ha dubte que hi ha una relació entre el desinterès pels estudis i la di-
ficultat de seguir-los adequadament, tot i que probablement no és possible
saber si un factor és la causa de l’altre o viceversa. Els fets que coneixem i
que ens interessen són aquests: primer, que no estan distribuïts uniformement
entre la població escolar; segon, són l’element central d’un procés de sorti-
da del sistema educatiu que inclou endarreriments, males notes, desatenció,
indisciplina i absentisme, i tercer, són integrats i assumits pels alumnes de
primària i secundària com un model mental acceptable del seu pas pel sistema
educatiu. A partir d’aquí examinarem cadascun d’aquests aspectes del procés
d’abandonament per separat. En primer lloc, els factors que augmenten el risc
d’abandonament i, en els capítols següents, el procés que duu a l’abandona-
ment i l’experiència tal com la narren els mateixos alumnes que emprenen el
camí del fracàs.

L’èxit i el fracàs en el sistema educatiu estan lligats a les característiques per-
sonals i socials dels estudiants. El fracàs escolar –de la mateixa manera que
altres resultats del pas pel sistema educatiu– no està distribuït uniformement
entre els alumnes dels diferents estrats socials, sinó que es troba difuminat en
una complexa xarxa de relacions mútues entre aspectes de la vida personal de
l’estudiant que són interns i externs respecte al mateix sistema educatiu. Hi
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ha diverses característiques del procés de sortida que hem de tenir en compte
quan volem comprendre’l. La primera i la més bàsica és que no està lligat com-
pletament als resultats escolars dels alumnes. Si les notes o els resultats són
iguals, les decisions d’abandonar són més freqüents entre els estudiants amb
unes característiques personals o uns orígens socials determinats (Grañeras et
al., 1998; Calero, 2007). Els resultats educatius individuals són només un pre-
dictor parcialment bo de la continuïtat en el sistema: uns mals resultats poden
influir en la decisió d’abandonar, però no tots els alumnes que tenen mals re-
sultats abandonen, ja que la decisió està més lligada a altres factors que no pas
als mateixos resultats. Podríem arribar a interpretar els resultats dolents com
un símptoma del procés de desconnexió, i no necessàriament com el detonant.

La segona característica és que els diferents factors que afecten el fracàs s’arti-
culen d’una manera complexa. No n’hi ha un de sol, sinó diversos. En aquesta
secció revisarem el paper de quatre d’aquests factors que tenen una influència
que s’ha demostrat determinant: l’origen social, el sexe, la pertinença a mino-
ries o l’experiència de la migració, i la pertinença a famílies desestructurades.
Per analitzar-los fem servir tres fonts de dades: l’ETEFIL (Enquesta de transi-
ció educativa-formativa i inserció laboral) del 2005, les dades espanyoles del
projecte PISA (Programa per a l’avaluació internacional dels alumnes) i els
resultats de l’anàlisi dels expedients d’una mostra dels centres. Els detalls sobre
aquestes fonts de dades es poden consultar a l’annex metodològic.

3.1. L’origen social: capital econòmic i capital cultural

L’atribut amb més pes en el procés de sortida del sistema educatiu és la classe
social de l’alumne. És un resultat constant al llarg del temps, molt semblant
entre diferents països i resistent als intents més valents d’introduir criteris
d’igualtat en el sistema (Shavit i Blossfeld, 1993; Goldthorpe, 2000). L’origen
social de l’estudiant no és l’únic factor que incideix en l’abandonament o el
fracàs: la seva influència és ben coneguda en els resultats (per exemple, en les
proves PISA, TIMSS i PIRLS)(1) i en les decisions sobre els camins escolars
que cal seguir. La probabilitat d’accés a l’educació superior és sis vegades més

(1) TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study (Estudi internacional de matemàtiques i cièn-
cies); PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study (Estudi internacional de progrés en comprensió
lectora). Tots dos són estudis comparatius d’èxit educatiu duts a terme per l’Associació Internacional d’Avaluació
Educativa (IEA).
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alta per als fills de les classes mitjanes que no per als de les classes treballado-
res (Shavit i Blossfeld, 1993: 35).

Molts participants en el sistema no ho adverteixen, ja que els alumnes ten-
deixen a estar reunits en aules que són relativament homogènies pel que fa a
l’origen social. Per a molts professors, les causes dels mals resultats, la indisci-
plina i l’abandonament s’han de cercar en les actituds de pares i alumnes, com
també en la capacitat del mateix sistema per prestar-los l’atenció adequada.
En l’horitzó del centre, les diferències socials apareixen distorsionades pel fet
que la diversitat de l’alumnat es veu com una realitat limitada a la diversitat
interna del mateix centre. L’experiència dels protagonistes als centres adopta
d’aquesta manera un caràcter casuístic, que permet entendre la profunditat
de les causes però no la seva distribució, i això fa difícil prendre consciència
del pes específic de l’origen social en els resultats educatius. A més a més,
tots tendim a assignar l’origen dels problemes a factors sobre els quals podem
mantenir un cert control, i l’extracció social dels alumnes no és en absolut un
d’ells.

No obstant això, si atenem els resultats de PISA, al voltant del 50% de les
diferències en el rendiment escolar es poden atribuir a causes relacionades
directament amb l’origen social, mentre que un altre 20% es poden explicar
per la composició social del centre i un 7% per factors estrictament pedagò-
gics i organitzatius (Pajares Box, 2002; Entorf i Minoiu, 2005). Encara més,
les diferències en aspectes com ara la titularitat del centre s’esvaeixen, en el
cas espanyol, quan ens adonem de les diferències en la composició social de
l’alumnat dels centres públics i els privats (OCDE, 2005: 161).

Fins a quin punt incideix efectivament l’origen social en els resultats? Les
dades poden resultar sorprenents a causa de la seva contundència, tot i que
les fonts existents no són recents, no presenten informació detallada sobre la
classe social, ni permeten comparar els alumnes que han abandonat recent-
ment amb els que romanen en el sistema educatiu, en no disposar d’un nombre
suficient de casos.

Per analitzar els nivells de fracàs hem fet servir les dades del qüestionari de
PISA del 2003. Hi hem buscat tres indicadors de fracàs escolar diferents i els
hem combinat per representar el risc conjunt d’abandonament.
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• El primer indicador és l’índex de repetició, ja que, com veurem al capítol
següent, la repetició està estretament associada a l’abandonament (Rum-
berger, 1995; CES, 2009: 25). Observem que en aquest cas no es tracta
d’un índex d’idoneïtat deduït de l’edat, sinó que es refereix efectivament
al fet d’haver repetit o no algun curs.

• El segon indicador ens proporciona el nombre d’estudiants que aspiren a
completar un nivell de postsecundària. El qüestionari els pregunta també
si pretenen acabar l’ESO, i quasi tots els enquestats responen afirmativa-
ment, malgrat els elevats índex d’abandonament ja coneguts. Només un
0,6% del conjunt afirmen que ja en tenen prou amb la primària.

• El tercer indicador es construeix a través dels resultats de les competèn-
cies avaluades per PISA. L’objectiu bàsic d’aquest programa és avaluar els
coneixements dels alumnes en algunes matèries, des de l’enfocament de
les competències. Partint de les notes mitjanes obtingudes en cadascuna
d’aquestes matèries, es considera que tenen un risc elevat de fracàs tots
aquells estudiants que es troben a més d’una desviació típica per sota de
la mitjana, almenys en dos dels quatre capítols de competències mesurats
en les proves del projecte. Aquest mesurament és estrictament conven-
cional, i hem d’entendre el seu ús en aquest context com instrumental, en
el sentit que ens permet afegir informació sobre els resultats acadèmics a
l’anàlisi dels riscos de fracàs. Els mals resultats, d’altra banda, tendeixen
a esdevenir abandonaments efectius en funció del comportament de va-
riables externes com les que analitzem en aquest capítol.

• El quart indicador és una combinació dels altres tres. Considera que els
que compleixen dues condicions o més de les anteriors presenten un risc
elevat d’abandonament, però hi inclou sempre tots els que manifesten la
intenció explícita de no continuar estudiant després d’acabar l’ESO. Cal
tenir en compte, en examinar les dades de l’informe PISA, que una part
dels alumnes de secundària que abandonen ho fan abans del moment de
l’aplicació de la prova, amb la qual cosa es perd una part petita –però
amb unes característiques extremes, ja que han abandonat abans de l’edat
legal– de la població potencial d’abandonaments.

La taula 3.1 mostra les proporcions d’alumnes en cadascun dels indicadors
esmentats, segons l’ocupació dels pares.
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TAULA 3.1

Indicadors de fracàs escolar segons l’ocupació dels pares
En percentatge

OCUPACIÓ MÉS ALTA DELS PARES

COLL BLANC/
QUALIFICAT

COLL BLANC/
NO QUALIFICAT

MANUAL/
QUALIFICAT

MANUAL/
NO QUALIFICAT

Ha repetit curs 18,4 30,1 37,6 36,2

No aspira a un nivell
de postsecundària 6,9 12,8 23,5 23,1

Puntuació per sota
d’una desviació típica 10,4 16,6 27,6 28,8

Risc elevat de fracàs 22,7 35,6 46,3 44,8

Font: PISA 2003. Elaboració pròpia.

Malgrat que la reclassificació de l’ocupació és la proposada per l’equip PISA,
no recull tots els indicadors de classe social ni la complexitat de l’estructura
de classes, però és suficient per assenyalar els trets característics de l’associa-
ció entre classe i fracàs escolar que volem apuntar aquí. Com podem observar,
les diferències entre els dos grups de treball manual amb prou feines són sig-
nificatives, probablement a causa del criteri de codificació emprat. En realitat,
en dos dels tres primers indicadors, i en el quart, que és conjunt, els riscos de
fracàs són més elevats entre els treballadors manuals qualificats que no pas
entre els no qualificats. Amb tot, convindria revisar la classificació per als es-
tudis futurs, ja que el grup d’ocupacions manuals no qualificades que fa servir
l’equip PISA inclou grups molt dissemblants, mentre que el dels qualificats
és més uniforme quant a la classe social. En tot cas, l’associació entre origen
social i fracàs queda clarament palesa. En relació amb el risc recollit per la
variable de conjunt, el 22,7% dels alumnes de classes mitjanes presenten un
risc elevat de fracàs, enfront del 45% entre les classes treballadores. Aques-
tes diferències són ben clares pel que fa a l’aspiració a nivells educatius de
postsecundària (tres cops menor entre els no manuals qualificats) i respecte
a la proporció d’alumnes que en les proves de nivell treuen resultats que de-
mostren que les seves competències es troben per sota d’una desviació típica.

La taula 3.2 examina les mateixes dades, però atenent la distribució d’acord
amb el màxim nivell educatiu dels pares. De nou les diferències són ben cla-
res. El risc de repetir curs entre els fills dels que no tenen estudis arriba quasi
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a la meitat dels casos, mentre que entre els fills d’universitaris superiors afecta
tan sols a un 16%. Passa el mateix amb les aspiracions a educació postsecun-
dària (39,8% i 5,1%) i, sobretot, amb les puntuacions obtingudes a les proves
que mesuren les competències dels alumnes (43% i 9,7%). En conjunt, els ris-
cos de fracassar i d’abandonar abans d’hora afecten el 63% dels fills de pares
sense estudis i el 20% dels fills de pares amb estudis superiors.

TAULA 3.2

Indicadors de fracàs segons el nivell educatiu dels pares
En percentatge

NIVELL EDUCATIU MÀXIM DELS PARES

CAP PRIMÀRIA SECUNDÀRIA PROFESSIONAL BATXILLERAT
UNIV.

MITJANS
UNIV.

SUPERIORS

Ha repetit 48,2 37,8 25,5 24,1 29,5 27,7 16,3

No aspira a postsecundària 39,8 23,8 13,3 13,0 13,1 8,2 5,1

Puntuació per sota
d’una desviació típica 43,0 26,7 15,8 17,3 17,8 14,5 9,7

Risc elevat de fracàs 62,9 46,2 31,8 31,0 35,0 33,1 20,2

Font: PISA 2003. Elaboració pròpia.

Observem que la relació entre els estudis dels pares i el fracàs escolar és cla-
ra, en el sentit que, com més alt és el nivell educatiu dels pares, més baix és
el nivell de fracàs dels fills. Aquesta associació es trenca, però, en els nivells
mitjans (secundària, batxillerat elemental o superior, i formació professional),
ja que en aquests no hi ha diferències significatives en cap dels indicadors.

Fins a quin punt, però, aquests riscos es transformen en abandonaments efec-
tius? Per trobar resposta a aquesta pregunta fem servir l’ETEFIL. Segons la
taula 3.3, que mostra la distribució dels que abandonen el sistema educatiu
abans de completar la secundària obligatòria pel nivell educatiu dels pares,
tres quartes parts del total són fills de pares sense estudis o amb un nivell
màxim equivalent a l’educació obligatòria, que en les edats corresponents a la
mostra significa primària. La quarta part restant es distribueix entre els altres
nivells educatius.
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TAULA 3.3

Nivell d’estudis dels pares dels alumnes que abandonen l’ESO

ESTUDIS MÉS ELEVATS
DELS PARES

PERCENTATGE DELS QUE
ABANDONEN L’ESO

PERCENTATGE DELS QUE
NO L’ABANDONEN

Sense estudis 20,7 7,0

Obligatòria 56,4 41,3

Batxillerat 10,1 14,9

Professional 7,0 12,2

Superior 5,8 24,6

Font: ETEFIL 2005. Elaboració pròpia.

Un cop acabada l’ESO, els estudiants tenen bàsicament tres opcions: donar
per finalitzada la seva etapa escolar, començar estudis de batxillerat o comen-
çar estudis de tipus professional. La primera opció és clarament minoritària,
la qual cosa no vol dir que la proporció dels que no continuen estudis de nivell
postsecundari sigui menyspreable. Aproximadament tres quartes parts dels
alumnes decideixen incorporar-se al batxillerat, una cinquena part comença a
estudiar mòduls de formació professional i un de cada vint decideix abando-
nar en aquest moment (sempre a partir de les dades de l’ETEFIL del 2005).

Ara bé, quatre anys després, els resultats escolars no es corresponen amb
aquesta distribució de les decisions. Dels alumnes que van sortir de l’ESO
l’any 2001, un 60,4% va acabar el batxillerat, uns van continuar estudiant i
els altres no. El 6,4% va intentar el batxillerat i va abandonar en algun mo-
ment dels quatre anys posteriors, i el 8,3% encara continuava estudiant, el
batxillerat o mòduls de formació professional, en el moment que es va fer
l’enquesta (passats aquests quatre anys). El 16% va aconseguir un títol de for-
mació professional i el 3,8% ho va intentar i va abandonar. Això vol dir que la
probabilitat de fracassar en els estudis de nivell postobligatori en la formació
professional és el doble (18,9%) que en el batxillerat (9,5%). El 4,8% restant
va abandonar els estudis un cop acabada l’ESO. En l’elaboració d’aquesta in-
formació no hem tingut en compte els canvis des del batxillerat a la formació
professional i viceversa, ni les incorporacions posteriors al curs 2001-2002:
són estrictament els resultats després de quatre anys, és a dir, en acabar el curs
2004-2005.
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TAULA 3.4

Nivell màxim d’estudis dels pares dels alumnes que acaben l’ESO
segons les seves trajectòries posteriors
En percentatges

NO COMENCEN
POSTSECUNDÀRIA

FRACASSEN CONTINUEN ES TITULEN
TOTAL

BATX. CFGM BATX. CFGM BATX. CFGM

Sense estudis 19,6 12,4 18,4 6,9 7,4 4,3 9,4 7,0

Obligatòria 59,6 53,2 54,0 41,8 43,7 34,7 54,0 41,3

Batxillerat 9,0 14,2 12,1 18,1 14,8 15,7 12,9 14,9

Professional 6,8 9,8 8,5 12,0 19,3 12,5 13,5 12,2

Superior 5,0 10,5 7,0 21,2 14,8 32,7 10,1 24,6

Nota: Les dades de la primera columna provenen d’una mostra diferent, per la qual cosa no hem de fer una
lectura horitzontal de la taula.
Font: ETEFIL 2005. Elaboració pròpia.

Un cop més, la influència de l’origen social en els resultats és palesa entre els
diferents nivells d’èxit als estudis postobligatoris (taula 3.4). Els fills de pares
sense estudis representen el 7% del conjunt de la mostra, i es reparteixen
entre els que continuen el batxillerat (4,3%), els que no continuen després de
l’ESO (19,6%) i els que fracassen en formació professional (18,4%). Aquest
patró no es limita als fills de pares sense estudis, que es podria considerar un
grup d’alguna manera aliè al sistema escolar. El tall en les oportunitats d’èxit
es dóna entre els que tenen pares amb estudis obligatoris i els que tenen pares
amb estudis postobligatoris. Cal assenyalar el fet que els que tenen més èxit
en la formació de tipus professional són precisament els fills de pares amb
formació professional o mestratges industrials.

En la informació extreta dels expedients (vegeu l’annex metodològic) trobem
un patró semblant al que hem estat descrivint. Malauradament, aquestes da-
des estan sotmeses a dues restriccions fortes. La primera és que es tracta
d’una mostra de casos classificats administrativament com d’abandonament,
per la qual cosa no serveixen per veure com es distribueix el fracàs en la po-
blació escolar, sinó que la informació es limita a la manera en què els tipus de
fracàs es distribueixen entre els que fracassen. En segon lloc, la informació
sobre la classe d’origen (ocupació o educació parental) només consta en una
quarta part dels casos recollits. Per aquest motiu, hem classificat les ocupa-
cions dels pares en tres grans grups: professionals, petits propietaris i treballa-
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dors no manuals, i treballadors manuals i inactius.(2) Tot i que la classificació
no és perfecta, compleix la funció d’assenyalar les diferències més rellevants
de les dades. Atès que els estudiants amb informació completa que abandonen
els cicles formatius de grau mitjà i la garantia social són molt escassos, els
cicles d’abandonament s’han reagrupat al seu torn en tres grans grups, segons
el cicle en què té lloc. Com podem apreciar a la taula 3.5, aquestes categorit-
zacions reflecteixen diferències importants.

TAULA 3.5

Cicle en què els alumnes abandonen per classe social agrupada
En percentatge

CLASSE SOCIAL

TOTAL
PROFESSIONALS

PETITS PROPIETARIS,
TREBALLADORS

NO MANUALS

TREBALLADORS
MANUALS,
INACTIUS

ESO I Cicle i PGS 3,3* 6,2* 25,7 15,3

ESO II Cicle 10,0* 43,2 34,3 34,3

Batxillerat/CFGM 86,7 50,6 40,0 50,5

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008 (*n<10).

Les dades assenyalen que els casos de fracàs són més freqüents entre els fills
de treballadors manuals no qualificats, que representen un 30% del total dels
fracassats. Tanmateix, caldria tenir en compte el pes total de la resta dels
grups socials per poder analitzar la concentració de fracàs per classe. Podem
destacar l’aparició d’un 9% de casos amb un únic progenitor inactiu, majo-

(2) Partim de la classificació en classes socials que es fa servir a Las desigualdades en la educación en España
(Muñoz-Repiso et al., 1992), obra de referència per a l’anàlisi de les desigualtats educatives per classe, usada
en altres com ara Calero i Bonal (1999). Aquesta classificació diferencia cinc classes: capitalistes (empresaris
amb assalariats), classes mitjanes patrimonials (empresaris sense assalariats), classes mitjanes funcionals supraor-
dinades (professionals autònoms, directius, caps de secció), classes mitjanes funcionals subordinades (personal
administratiu i comercial, capatassos, forces armades) i obrers. Hem reanomenat les categories, n’hem eliminat
els capitalistes (no hi havia fills de grans empresaris entre els que abandonen prematurament) i hem situat els que
tenen algun treballador en la classe de petits propietaris. Les categories resultants i les seves equivalències amb
la classificació de referència són quatre: professional-directiva o, simplement, professionals (mitjana funcional
supraordinada), petita burgesia tradicional o petits propietaris (mitjanes patrimonials), treballadors no manuals
(mitjana funcional subordinada), treballadors manuals (obrers). A les dades va aparèixer un altre agregat: el dels
que figuraven com a mestresses de casa o pensionistes, que es va denominar inactius. L’agrupació d’aquestes cinc
categories en tres es va fer en funció del comportament dels fills que abandonen prematurament, molt semblant en
les classes agrupades (manuals-inactius i petits propietaris-no manuals).
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ritàriament dones, que no encaixen en les classificacions habituals, amb un
comportament semblant als treballadors manuals, per la qual cosa els tractem
conjuntament.

Si ens fixem en el moment d’abandonament per a cada classe social (percen-
tatges horitzontals de la taula 3.5), podem diferenciar tres pautes:

• Els fills de treballadors manuals, tant qualificats com no qualificats, aban-
donen els estudis, sobretot, en el segon cicle de l’ESO, tot i que els aban-
donaments també són freqüents en el primer cicle. De manera que el 60%
dels fills de treballadors manuals que abandonen no arriben a acabar l’edu-
cació obligatòria. Els fills d’inactius segueixen aquesta mateixa pauta.

• Els fills de petits propietaris i dels que tenen feines rutinàries no manuals
segueixen una pauta molt semblant entre ells: pocs abandonaments en el
primer cicle de l’ESO i molts en el segon. El resultat final és que el 49%
no completa amb èxit l’educació obligatòria.

• Els fills de professionals són els que presenten una pauta més diferencia-
da, amb proporcions de fracàs molt baixes en tots dos cicles obligatoris.
Només el 13% dels que fracassen no obtenen el títol obligatori.

A més d’aquestes distribucions per classe d’origen, el nivell d’estudis dels pa-
res també s’ha considerat un predictor fiable del fracàs escolar dels fills (Ca-
lero, 2007; Martínez, 2007).(3) Malgrat que les dades disponibles no arriben a
la quarta part de la nostra base, podem veure tendències coherents amb el que
hem comentat sobre les classes socials. A la taula 3.6 presentem els nivells
d’estudis del pare i de la mare i els analitzem conjuntament.

En termes generals, els fills de pares i mares amb estudis obligatoris o infe-
riors són els que concentren bona part del fracàs (el 74% si ens fixem en els
estudis del pare, el 71% si ho fem en els de la mare). La resta dels casos es re-
parteix gairebé uniformement entre els fills de titulats en batxillerat, formació
professional i universitat. A partir d’aquestes dades, podem afirmar que el fet
de tenir un progenitor amb un títol postobligatori (independentment de quin
sigui aquest títol) millora molt l’èxit escolar dels fills en secundària, i aquesta
influència positiva és una mica més gran quan el titulat és el pare.

(3) En realitat, una part de la capacitat predictiva dels estudis d’origen queda inclosa en la informació sobre la
classe social dels pares.
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TAULA 3.6

Cicle en què els alumnes abandonen segons els estudis dels pares
En percentatge

MOMENT DE
L’ABANDONAMENT

NIVELL D’ESTUDIS DEL PARE NIVELL D’ESTUDIS DE LA MARE

OBLIGATORIS
O INFERIORS

POSTOBLIGATORIS
TOTAL

OBLIGATORIS
O INFERIORS

POSTOBLIGATORIS
TOTAL

ESO I Cicle i PGS 15,6 7,1* 13,4 15,9 5,9* 13,0

ESO II Cicle 41,0 26,2 37,2 42,1 29,4 38,4

Batxillerat i CFGM 43,4 66,7 49,4 42,1 64,7 48,6

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008 (*n<10).

De l’anàlisi per cicles es desprèn que en el primer cicle de l’ESO pràctica-
ment només abandonen els fills de pares que tenen una titulació obligatòria
o inferior (el 90% segons els estudis del pare, el 95% segons els de la mare).
En el segon cicle es manté aquesta pauta, però lleugerament atenuada, amb
percentatges del 82% i el 78%, respectivament. És a dir, els fills de pares amb
estudis obligatoris o inferiors representen un 84% del total dels que no com-
pleten l’ESO, i quant als estudis de la mare, arriben al 80%. Al contrari, els
fills de pares amb títols postobligatoris abandonen un cop que ja tenen el títol
obligatori, com a mínim en el 60% dels casos de fracàs. Els fills de pares amb
títols universitaris arriben a assolir el títol obligatori en el 87% dels casos, i
abandonen només posteriorment. Un cop més la frontera se situa entre títols
obligatoris o inferiors i postobligatoris dels pares. Els que se situen millor en
aquest sentit són els fills de pare universitari, ja que aconsegueixen majorità-
riament el títol obligatori (encara que després fracassin en el postobligatori).

3.2. L’èxit de les dones: gènere i fracàs

El fet que les noies tinguin més èxit en el sistema educatiu no és pas cap gran
descobriment. El seu accés a tots els nivells del sistema i l’avantatge compara-
tiu derivat dels seus més bons resultats constitueixen, potser, la més gran inver-
sió coneguda en un sistema d’estratificació (Buchmann, DiPrete i McDaniel,
2007). Els motius no són del tot clars; el més raonable és assumir que el procés
de desenvolupament durant la pubertat afavoreix que les noies mantinguin la
disciplina, l’atenció i l’ordre de treball en una mesura molt més gran que no pas
els nois (Harris, 1998). Val a dir que hi ha altres raons de pes per assumir que
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una part de les diferències són causades per processos de socialització en rols
diferents, encara que només sigui per presumir que la socialització femenina
facilita un comportament menys conflictiu que el que podem esperar d’un noi
de secundària. També hi ha motius per pensar que les habilitats de maduració
més avançada entre les noies, com ara les de tipus lingüístic (Gil-Verona et al.,
2002), tenen una aplicació més àmplia i generalitzada en els processos d’apre-
nentatge que no pas les capacitats espacials o formals.

La taula 3.7 mostra diferents indicadors del risc d’abandonament dels alumnes
enquestats per l’equip de PISA, distribuïts per sexe. L’avantatge de les noies
és generalitzat en tots els indicadors, encara que no en la mateixa mesura.
Per exemple, la probabilitat de repetir és deu punts més alta entre els nois que
entre les noies, i la proporció en què no aspiren a un títol posterior a l’ESO és
vuit punts superior. Les puntuacions en les proves de competències, com ja
és sabut (Pajares Box, 2002), són lleugerament millors per a les dones, però
no prou per explicar les diferències en els altres predictors del fracàs. Si els
agafem en conjunt, el 40% dels nois és en situació de fracàs potencial, enfront
del 29% de les noies. Tot i que ja sabíem que la connexió entre mals resultats
o dificultat i fracàs era més complexa que la d’una traducció directa, en aquest
cas veiem clarament que, si aquesta n’és la causa, els mals resultats tenen una
resposta diferent segons el sexe.

TAULA 3.7

Indicadors de risc d’abandonament segons el sexe de l’alumne
En percentatge

SEXE

DONA HOME

Ha repetit De cada sexe 42,0 58,0

Del grup 23,7 33,8

No aspira a postsecundària De cada sexe 38,1 61,9

Del grup 10,8 18,2

Puntuació per sota
d’una desviació típica

De cada sexe 43,3 56,7

Del grup 16,1 21,7

Risc elevat de fracàs De cada sexe 42,7 57,3

Del grup 29,4 40,7

Font: PISA 2003. Elaboració pròpia.
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Les diferències en les taxes de repetició, doncs, són les més grans entre tots dos
sexes. Els nois, quan fracassen, ho fan abans i amb resultats pitjors. Però les
aspiracions també estan repartides de manera diversa, i això requereix una altra
interpretació. Entre els que no aspiren a arribar més enllà de l’ESO, només el
38,1% són noies, de la qual cosa deduïm que, amb resultats escolars similars,
les noies tenenmenys propensió a buscar una resposta fora del sistema educatiu.

La taula 3.8 mostra la proporció de nois i noies en cadascuna de les destina-
cions posteriors a la sortida de l’ESO; hi hem inclòs la distribució per sexe dels
abandonaments en l’ESO per fer una anàlisi comparada. Fixem-nos que les des-
tinacions dels uns i les altres van convergint a mesura que avança l’edat. Mentre
que entre els més joves la proporció de nois que fracassen és més alta, entre els
que continuen estudiant després de l’ESO les diferències minven una mica. De
cada 100 nois que comencen el batxillerat, 11,7 no l’acaben ni continuen estu-
diant-lo quatre anys després; en canvi, el nombre equivalent de noies és 7 de
cada 100. La diferència en l’ESO és més gran i arriba quasi al doble. Podem ob-
servar una interpretació més clara a la columna dels que no comencen estudis
posteriors a l’ESO. Encara que la proporció dels nois és una mica més alta, les
diferències són molt menors que entre els que no acaben l’ESO. Això recorda
una pauta de gènere ja assenyalada en estudis anteriors: en comparar el mo-
ment d’abandonar de nois i noies, elles tenen més tendència a fer-ho en acabar
un cicle i ells enmig del cicle. La conclusió que podríem formular és que elles
tendeixen més a l’abandonament i menys al fracàs en sentit estricte i viceversa.

TAULA 3.8

Titulats a l’ESO que arriben fins a cada punt de la trajectòria educativa
posterior
En percentatge

GRUP

NO ACABEN
L’ESO

NO
COMENCEN
POSTSEC.

FRACASSEN
CONTINUEN

ACABEN
TOTAL

BATX. CFGM BATX. CFGM

Homes 65,9 54,8 54,2 63,4 53,4 43,0 53,6 47,6

% que arriba fins a… 5,5 7,3 5,1 9,3 54,6 18,3

Dona 34,1 45,2 45,8 36,6 46,6 57,0 46,4 52,4

% que arriba fins a… 4,1 5,6 2,7 7,4 65,8 14,4

Nota: Les dades corresponents als abandonaments de l’ESO provenen d’una mostra diferent, per la qual cosa
no podem comparar-les en nombres absoluts amb les de la resta dels grups ni estan incloses en el total. Llegiu-
ne només els percentatges verticals.
Font: ETEFIL 2005. Elaboració pròpia.
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L’anàlisi dels expedients extrets dels centres ens permet aprofundir en aquests
patrons, tot i que les diferències tampoc no criden gaire l’atenció (el 53% dels
casos d’abandonament conjunt –en tots els nivells– són homes). Podem analit-
zar una mica més aquestes diferències si ens fixem en les distribucions segons
el moment en què abandonen, com mostra la taula 3.9.

TAULA 3.9

Cicle en què els alumnes abandonen per sexe
Percentatges horitzontals

MOMENT D’ABANDONAMENT
SEXE

HOME DONA

ESO I Cicle i PGS 62,1 37,9

ESO II Cicle 53,1 46,9

Batxillerat/CFGM 50,9 49,1

Total 53,2 46,8

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.

Veiem que els homes abandonen més sovint en tots els cicles de l’itinerari
formatiu. Podem assenyalar un patró global pel qual la tendència a l’aban-
donament és més alta entre els nois d’edats més joves. Al fet que les taxes
d’abandonament siguin més altes entre els homes que no entre les dones, s’hi
afegeix que els abandonaments dels homes es donen en pitjors condicions,
almenys en dos sentits: tenen lloc abans i, en conseqüència, sense títols que
recolzin una eventual entrada en el mercat de treball. Com veurem més enda-
vant, l’abandonament masculí del sistema educatiu està més lligat a la incor-
poració al mercat de treball que no pas el femení.

3.3. Ètnia i nacionalitat

És ben sabut que determinades comunitats que mantenen forts lligams amb
la seva tradició pròpia presenten nivells d’abandonament precoç molt més ele-
vats. El cas dels gitanos és paradigmàtic perquè presenta unes característiques
extremes (Fernández Enguita, 1999). Malgrat que les nostres fonts principals
no registren la pertinença a aquest col·lectiu, en moltes comunitats i famílies
gitanes es tendeix a donar per fet l’abandonament dels estudis al voltant dels
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14 o 15 anys i fins i tot abans. Aquesta pauta està fortament associada a la idea
que tenen els gitanos del paper de l’escola i representa un obstacle enorme
en el seu procés d’escolarització. Més endavant, en analitzar les entrevistes,
examinarem aquest fenomen més detalladament.

Una altra condició que augmenta les probabilitats de fracàs és la dels alum-
nes estrangers, i més concretament la dels immigrants dels països del Sud.
Són conegudes les seves dificultats amb els estudis, tot i que les causes no
ho són tant (Col·lectiu Ioé, 2002). Una hipòtesi de treball possible és que no
és l’estrangeria allò que els caracteritza com a alumnes, sinó la seva classe.
Des d’aquest punt de vista, l’alumnat immigrant constituiria una versió ex-
trema dels problemes de fracàs dels sectors menys qualificats del treball ma-
nual o dels serveis, estrats socials en els quals es troben els seus pares. Com
veurem més endavant, però, aquesta explicació falla quan fem un control
atenent la classe social: en general els alumnes immigrants obtenen pitjors
resultats escolars que els espanyols d’origen no immigrant (natius), encara
que entre ells estiguin en funcionament els mateixos mecanismes d’exclusió
o autoexclusió que influeixen en el fet que els estudiants de famílies humils
siguin més propensos a l’abandonament.

Hi ha una altra explicació basada en tres aspectes de l’experiència de la im-
migració que, combinats, en multipliquen l’efecte. El primer és que el mateix
procés migratori, amb els costos personals, la reubicació cultural i la deso-
rientació consegüent, passa una factura especialment elevada als alumnes
adolescents. Ara bé, aquestes circumstàncies no constitueixen l’única expli-
cació, ja que els alumnes estrangers del Nord viuen un procés semblant amb
uns resultats ben diferents. El fet de no parlar amb fluïdesa la llengua o les
llengües natives pot tenir efectes nefastos sobre l’escolarització. Tanmateix,
aquest efecte no té per què ser durador, i el procés d’aprenentatge de la llen-
gua en la qual s’escolaritza un alumne és sorprenent per la seva rapidesa. La
literatura pedagògica nord-americana abunda en exemples d’aquests proces-
sos, ben estudiats ja que els Estats Units és un país d’alta immigració, i fins
i tot apunta els efectes positius del bilingüisme. A menys que el xoc inicial
representi una tara massa gran, en principi els alumnes vinguts de fora es
poden adaptar al treball a classe tan bé com els locals (Fernández Enguita i
Terrén, 2008; García Castaño, Rubio i Bouachra, 2008).
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La tercera explicació és que els processos educatius que han viscut els alumnes
estrangers al seu país d’origen són diferents: els aprenentatges, les competències
i els nivells culturals no són els mateixos. Com és ben sabut, hi ha una relació
directa i no entesa del tot entre desenvolupament i nivells d’aprenentatge. Els
mecanismes concrets no són completament coneguts, però depenen de diversos
aspectes de les societats d’origen: els nivells culturals de la població en general,
els dels pares, la capacitat del sistema per oferir una escolarització completa i
de qualitat i, sobretot, la qualitat dels estudis de primària. Tots aquests aspectes,
sumats a mètodes de treball i de relació amb el professorat diferents, determinen
el fet que molts alumnes immigrants, i especialment els dels països del Sud,
arribin amb capacitats d’aprenentatge molt disminuïdes. Des d’aquest punt de
vista, el potencial d’èxit dels alumnes immigrants en el sistema educatiu espa-
nyol hauria de ser un retrat de la seva capacitat en el sistema d’origen, tamisat
per les dificultats d’adaptació a un model nou, per la preselecció de classe, fruit
del fet que la migració no és una sortida igualment probable per a tots els sectors
socials de la societat d’origen, i per la tendència a l’aïllament cultural propi de
moltes comunitats migrants.

Totes aquestes explicacions passen pel filtre de les diferències entre els alumnes
natius, els immigrants de segona generació i els nascuts fora d’Espanya. Els
efectes dels problemes lingüístics i culturals, com també els que sorgeixen de la
convivència, haurien de desaparèixer entre els immigrants de segona generació
–si se’ns permet l’oxímoron–, però no entre els nascuts fora d’Espanya. La taula
3.10 mostra les diferències per a cadascun dels indicadors de risc de fracàs entre
alumnes natius, immigrants de segona generació i nascuts fora del país, segons
les dades de PISA de l’any 2003. Si entre els nascuts a Espanya el risc de repe-
tició és semblant al dels natius, tamisat probablement per la selecció en funció
de la classe social –en realitat, és més baix que entre els sectors menys qualifi-
cats de la classe treballadora–, entre els no natius puja al 35,3%. És a dir, més
d’una tercera part dels alumnes immigrants de 15 anys ha repetit curs, enfront
d’un 27% del total. No obstant això, la distribució segons el nivell d’aspiració a
fer estudis de nivell postsecundari és semblant per als nascuts fora d’Espanya
i els nascuts al país, mentre que les puntuacions mesurades aquí amb el criteri
de la proporció de casos per sota d’una desviació típica respecte a la mitjana
són pitjors. En termes generals, els immigrants de segona generació (pocs en
la mostra de PISA del 2003) tenen taxes de risc d’abandonament semblants a
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les dels alumnes espanyols que pertanyen a les classes treballadores. En can-
vi, els nascuts fora d’Espanya combinen altes taxes de repetició i puntuacions
especialment baixes a les proves objectives. El panorama és interessant, ja que
implica que si bé les seves aspiracions en el sistema educatiu són tan altes com
les d’altres grups, les seves competències no ho són pas.

TAULA 3.10

Indicadors de risc de fracàs segons l’origen
En percentatge

ORIGEN

NATIUS SEGONA GENERACIÓ NO NATIUS

Ha repetit 28,3 31,7 35,3

No aspira a postsecundària 14,3 26,6 15,0

Puntuació per sota
d’una desviació típica 18,0 23,8 37,6

Risc elevat de fracàs 34,1 40,9 55,1

Font: PISA 2003. Elaboració pròpia.

Sembla clar, per tant, que els alumnes immigrants de segona generació estan
subjectes a les mateixes pressions que condueixen al fracàs i l’abandonament
que els natius, i que les seves diferències s’expliquen, abans que res, pel seu
origen social. Una interpretació secundària d’aquest patró suggereix que són
les diferències culturals, ja assimilades pels criats al país, les que generen
les dificultats. Un indicador una mica maximalista d’aquestes diferències el
constitueix el fet de parlar a la llar una llengua diferent de les vernacles. La
taula 3.11 mostra els riscos d’abandonament segons la llengua parlada a casa.
Observem-hi que el nombre de casos d’adolescents que parlen una llengua
estrangera a casa és escàs, i per tant ens resulta difícil d’analitzar quina és la
llengua que s’hi parla. Dels indicadors de risc, només el referit als resultats de
les proves de nivell ens indica una diferència significativa. És a dir, els alum-
nes que parlen a casa una llengua diferent de la d’escolarització tenen més
dificultats a l’hora de completar les proves o d’aprofitar al màxim els aprenen-
tatges, però aquestes diferències no es concreten en riscos d’abandonament
mesurats com a desil·lusió –per les expectatives–, ni en repeticions –que en
realitat són més baixos–. Cal tenir en compte que no estem distingint entre
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migrants vinguts del Sud, del Nord o de l’Est, ja que la mida de les submostres
ho desaconsella.

TAULA 3.11

Indicadors de risc de fracàs segons la llengua parlada a casa
En percentatge

LLENGUA PARLADA A CASA

UNA LLENGUA VERNACLA UNA LLENGUA ESTRANGERA

Ha repetit 28,7 21,4

No aspira a postsecundària 14,4 14,6

Puntuació per sota
d’una desviació típica 18,6 29,3

Risc elevat de fracàs 34,9 35,9

Font: PISA 2003. Elaboració pròpia.

En l’anàlisi dels expedients dels centres trobem també les dificultats dels
alumnes d’origen nacional o ètnic diferent del de la majoria. Les àrees d’ori-
entació dels centres recullen la pertinença a una minoria ètnica. Malaurada-
ment, aquesta és una informació considerada sensible a la qual ha estat difícil
tenir accés; així, doncs, la que hem recollit correspon aproximadament a la
meitat dels casos de la nostra base de dades. S’han identificat com a tals 11
casos, tots gitanos, i tots han abandonat en el primer cicle de l’ESO.

Quant a la nacionalitat d’origen, hem reunit casos d’estudiants de 22 països
diferents, que representen el 10% del total d’abandonaments registrats. La
pauta general queda reflectida a la taula 3.12.

TAULA 3.12

Cicle en què els alumnes abandonen per nacionalitat
En percentatge

MOMENT D’ABANDONAMENT
NACIONALITAT D’ORIGEN

TOTAL
ESPANYOLS ESTRANGERS

ESO I Cicle i PGS 12,9 27,9 14,4

ESO II Cicle 26,0 48,8 28,3

Batxillerat/CFGM 61,2 23,3 57,3

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.
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A l’hora d’abandonar la seva formació, els estrangers tendeixen a fer-ho abans
que els espanyols, i doblen la proporció d’abandonament en l’ESO, que arriba
al 77%; és a dir, només el 23% dels estrangers que abandonen ho fan amb el
títol obligatori, enfront del 62% dels espanyols.

Per la regió d’origen, només els que provenen d’Europa occidental o dels Estats
Units segueixen pautes semblants als espanyols: dues terceres parts dels que
abandonen ho fan a les etapes postobligatòries. Els xinesos també sembla
que segueixen aquesta pauta, però la seva presència és escassa. La resta se situa
per sota d’aquest 23% de mitjana. Els llatinoamericans, els africans i els euro-
peus de l’Est marquen el resultat global, ja que integren la majoria dels estran-
gers que abandonen (el 91%).

3.4. Famílies dissoltes

L’estabilitat de la família d’origen de l’alumne és un quart factor, i ja és prou
conegut el pes que té en les taxes d’abandonament. En aquest cas, però, els
mecanismes que condueixen al fracàs són menys comprensibles i més difícils
d’integrar en un esquema conjunt del procés. L’única suposició raonable que
gosem fer és que la resposta de la infantesa tardana i l’adolescència als canvis
en els models de convivència dels pares tendeix a ser negativa. No cal dir que
no es tracta de jutjar el valor relatiu d’un tipus o altre de model familiar, però
les famílies monoparentals són el resultat de processos molt sovint dolorosos
que sembla que tenen un cert cost en el rendiment escolar. Aquests processos
estan lligats almenys a quatre aspectes de la vida familiar dels quals és possi-
ble argumentar la influència que tenen en els resultats escolars: (1) l’absència
d’un progenitor; (2) la presència de pares amb experiències traumàtiques; (3)
l’empobriment econòmic lligat a la dissolució de la relació marital, i (4) la
presència d’altres fonts d’inestabilitat en la vida familiar. La taula 3.13 mostra
els resultats d’un examen dels riscos de fracàs, segons el model de la llar de
referència, tal com ve reconstruït a l’enquesta de PISA. Les llars mixtes són
les constituïdes per un dels progenitors i una altra persona –una altra perso-
na que es fa càrrec de l’alumne, tal com la defineix l’enquesta, que no sigui
un familiar consanguini–. És a dir, en principi són llars reconstituïdes. Hem
d’insistir que aquests resultats no impliquen una relació causal directa entre el
divorci i el fracàs escolar.
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TAULA 3.13

Diversos indicadors de risc de fracàs segons el tipus de llar
En percentatge

TIPUS DE LLAR

NUCLEAR MIXTA MONOPARENTAL ALTRES

Ha repetit 27,4 34,2 33,7 36,8

No aspira a postsecundària 13,9 17,2 16,1 19,5

Puntuació per sota
d’una desviació típica 17,6 19,4 23,5 34,9

Risc elevat de fracàs 33,2 39,4 41,4 51,9

Font: PISA 2003. Elaboració pròpia.

Les dades ens diuen que els riscos d’abandonament són més elevats per a tots
els alumnes que provenen de llars no conjugals, encara que en tots els casos
les diferències són semblants: la presència de nous cònjuges sembla que mi-
llora les puntuacions en les proves de resultats, però empitjora les repeticions
i els nivells d’aspiració a postsecundària, sense diferències respecte als que
provenen de llars monoparentals. Aquests darrers es troben sistemàticament
en desavantatge en tots els indicadors en relació amb els alumnes que prove-
nen de llars conjugals. Tanmateix, quan les llars són d’un altre tipus –és a dir,
quan són llars col·lectives o bé joves en convivència amb altres familiars que
no són els pares i padrastres–, els riscos de fracàs es disparen, fins al punt que
afecten fins al 52% d’aquests alumnes. Cal tenir en compte que en aquesta ca-
tegoria s’hi apleguen els alumnes que provenen de centres d’acollida, els que
conviuen amb familiars que no són els pares i els que viuen en llars complexes
sense els seus progenitors.

De les dades recollides pels centres als expedients dels alumnes que aban-
donen també podem extreure’n alguna informació sobre la situació familiar,
com ara el nombre de germans o la monoparentalitat. D’aquesta manera po-
dem indagar la relació entre aquests paràmetres i el moment de l’abandona-
ment. Comencem per fixar-nos en el tipus de família atenent els progenitors
amb els quals conviu l’alumne (tots dos pares, només la mare o només el pare)
i la seva relació amb el moment de l’abandonament. En aquest cas, comptem
amb informació de la tercera part dels expedients, ja que la resta no ha estat
recollida pels centres.
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TAULA 3.14

Cicle en què els alumnes abandonen per tipus de família
En percentatge

MOMENT D’ABANDONAMENT
TIPUS DE FAMÍLIA

TOTAL
TOTS DOS PARES MONOPARENTAL

ESO I Cicle i PGS 10,8 16,7* 12,0

ESO II Cicle 35,6 44,4 37,3

Batxillerat/CFGM 53,6 38,9 50,7

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008 (*n<10).

Com podem veure a la taula 3.14, del total d’abandonaments, gairebé el 20%
conviuen amb un progenitor, un 17% amb la mare i un 3% amb el pare. La
presència de famílies monoparentals entre els que fracassen és relativament
freqüent. Quant al moment de l’abandonament, els fills de famílies monopa-
rentals tendeixen a abandonar abans. De fet, el 61% dels que fracassen no
arriben a completar l’ESO, enfront del 46% dels que conviuen amb tots dos
pares. Sembla que els resultats empitjoren quan el responsable exclusiu de la
família és un home, si bé en aquesta situació no hi ha gaires casos.
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IV. Els processos del fracàs: els passos
cap al fracàs i l’abandonament

Per a l’anàlisi dels passos que van fent els que acaben abandonant abans d’ho-
ra, tenim la informació procedent d’una recopilació d’expedients d’alumnes
que han deixat l’escola abans d’aconseguir un títol postobligatori, o fins i tot
obligatori, en el curs 2007-2008. Aquesta recopilació d’expedients no pretén
reflectir l’univers del fracàs, però sí acumular un nombre suficient de casos
de cada tipus, per tal que puguem fer comparacions entre els comportaments
previs dels uns i dels altres. Queda així exclòs un grup d’abandonaments pre-
maturs: el dels que aconsegueixen el títol de l’ESO i no continuen la seva
formació. A més, en recopilar informació de centres d’ESO, deixem fora els
centres específics de formació professional (que només fan cicles formatius)
i bona part dels programes de garantia social (PGS)(1) (vigents encara en el
curs de referència) perquè tenen lloc en entitats diferents dels centres edu-
catius de secundària, per la qual cosa aquests grups estan infrarepresentats
a la nostra base d’expedients. Malgrat les limitacions, aquesta base de dades
d’expedients permet analitzar realitats del procés previ a l’abandonament que
altrament serien difícilment accessibles. L’annex metodològic presenta deta-
lladament aquesta mostra. La taula 4.1 conté el moment d’abandonament dels
expedients amb els quals treballem.

El primer que destaca és que els abandonaments a l’ESO són menys de la
meitat del total (el 42%), mentre que els de batxillerat són els més nombrosos.
També destaca el baix nombre de casos dels cicles formatius de grau mitjà,
amb només un 13% del total d’expedients. Això s’explica perquè la nostra

(1) Els programes de garantia social s’adreçaven a alumnes que abandonen l’ESO (amb edats compreses entre 16
i 21 anys) sense complir els objectius corresponents per proporcionar-los una formació professional bàsica, amb
una durada d’un curs escolar (excepte els adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials). Corresponen
al nivell CINE 3C.
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base de dades es construeix amb centres que imparteixen l’ESO i no té en
compte els centres que es dediquen exclusivament als cicles formatius, de
manera que els CFGM hi estan infrarepresentats.

TAULA 4.1

Cicle en què els alumnes abandonen
Expedients

FREQÜÈNCIA PERCENTATGE VÀLID

Vàlids ESO I Cicle 114 13,3

ESO II Cicle 242 28,3

Batxillerat 379 44,3

Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) 110 12,9

Programa Garantia Social (PGS) 10 1,2

Total 855 100

Perduts 2

Total 857

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.

Com reflecteix la taula 4.2, hi ha un motiu addicional que explica l’alt nombre
d’abandonaments en el batxillerat, ja que aquesta xifra inclou els que han re-
près els estudis a fi d’obtenir (sense aconseguir-ho) el títol a distància.

Encara que descomptéssim els estudiants a distància (sumen un 46% dels que
abandonen en el batxillerat), les xifres continuarien cridant l’atenció: quasi un
de cada tres dels que abandonen seguint el procés formatiu habitual ho fa en
el batxillerat. També destaquen les xifres d’abandonament en el primer cicle
de l’ESO, que són quasi quatre de cada deu dels estudiants que abandonen en
aquest nivell, si en descomptem els que es reincorporen a través de l’educació
d’adults i fracassen en aquest intent.

A partir del moment de l’abandonament com una variable que cal explicar per
la seva relació amb el procés de fracàs escolar, a les pàgines que segueixen mi-
rem de treure l’entrellat dels passos seguits en aquest procés. Per entendre què
passa amb els alumnes que abandonen abans d’obtenir un títol postobligatori,
no n’hi ha prou a analitzar els factors externs. Resulta igualment important
saber què passa amb aquests casos de fracàs a l’interior del sistema educatiu.
Els considerem així no tan sols com el resultat de condicionants externs, sinó
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també com a individus que prenen decisions i es veuen sotmesos a determi-
nades situacions als centres escolars, amb el valor afegit que, sobre aquestes
dinàmiques internes, és més fàcil intervenir-hi. Parlarem, en aquest sentit, de
qüestions com ara la repetició de curs, els resultats per assignatura, les mesu-
res de diversificació, els problemes disciplinaris i l’absentisme en relació amb
els processos d’abandonament prematur del sistema.

4.1. Idoneïtat i repetició de curs

Podem recórrer a l’ETEFIL per mostrar informació sobre l’edat d’abando-
nament. Una de les mostres de l’ETEFIL la formen casos d’abandonament
de l’ESO abans de completar aquest cicle. La definició d’aquesta mostra es
refereix a nois i noies que surten del sistema durant el curs 2000-2001 sense
haver completat els estudis obligatoris de secundària. És, per tant, un col·lectiu
heterogeni, de diverses edats.

Les sortides del sistema educatiu entre els que abandonen abans d’acabar
l’ESO s’acumulen al segon cicle. Només el 8,7% dels abandonaments tenen
lloc al segon curs o abans; els de primer són pràcticament residuals. És a
tercer, amb un 35,6%, i sobretot a quart curs, amb un 55,7%, quan abando-
nen. Tanmateix, entorn d’un 14,8% dels abandonaments s’esdevenen abans de
l’edat legal i, d’aquests, un 2,9% en el primer cicle.

TAULA 4.2

Cicle en què els alumnes abandonen per tipus d’estudi
Expedients

CICLE EN QUÈ ABANDONEN
TIPUS D’ESTUDI

TOTAL
DIÜRN A DISTÀNCIA ADULTS

ESO I Cicle 114 – – 114

ESO II Cicle 194 – 48 242

Batxillerat 204 175 – 379

CFGM 110 – – 110

PGS 10 – – 10

Total 632 175 48 855

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.
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L’edat d’abandonament està associada a altres factors, com ara el gènere, els
estudis dels pares o la titularitat del centre. Per gènere, sembla que les dones
perseveren més que no pas els homes. La proporció de nois que abandonen
sense graduar-se en l’ESO abans d’assolir l’edat legal és cinc punts més alta
que la de noies, mentre que els abandonaments femenins es produeixen amb
més freqüència després dels 16 anys. Entre els nois, només una tercera part
dels que no acaben l’ESO romanen en el sistema fins després de l’edat legal,
però aquesta proporció arriba al 42,6% entre les noies, que abandonen més
tard i en cursos més avançats.

L’edat d’abandonament està vinculada, a més, a l’origen social, concretament
al nivell d’estudis dels pares (taula 4.3). Els nois amb pares que només tenen
l’educació obligatòria o inferior tendeixen a abandonar abans d’hora: entorn del
35% esperen als 16 anys, mentre que el percentatge equivalent dels fills de pares
amb estudis superiors o professionals és del 48%. El tall es troba entre els nivells
d’educació primària i secundària dels pares: uns 10 punts percentuals.

TAULA 4.3

Edat d’abandonament dels alumnes per sexe, estudis dels pares
i titularitat del centre
En percentatge

EDAT EN QUÈ ABANDONEN

ABANS DE L’EDAT LEGAL ALS 16 ANYS DESPRÉS DELS 16 ANYS

Sexe Home 16,4 12,9 70,7

Dona 11,7 12,3 76,0

Estudis màxims
dels pares

Sense estudis 16,3 15,6 68,1

Obligatori 15,4 13,0 71,7

Batxillerat 10,7 13,0 76,3

Professional 10,7 6,7 82,6

Superior 9,2 8,4 82,4

Titularitat
del centre

Públic 14,1 12,1 73,8

Privat 18,0 15,5 66,5

Font: ETEFIL 2005.

Aquesta diferència, però, no es trasllada a la divisòria entre centres concertats
i públics, com podríem esperar de la seva composició social. L’abandonament
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a l’escola pública és més elevat, però tendeix a presentar-se una mica més
tard. És remarcable el fet que els abandonaments abans dels 16 anys arriben a
un 18% del total en l’ensenyament concertat, enfront del 14% del públic. De
la mateixa manera, els abandonaments posteriors als 16 anys són set punts
més elevats als centres públics. Això suggereix que els centres públics són
més tolerants amb l’absentisme i ajornen així l’abandonament, mentre que
els privats tendeixen a forçar la sortida d’aquests alumnes abans fins i tot que
arribin a l’edat legal.

Si recollim dades d’una altra mostra de l’ETEFIL, la dels que van acabar
l’ensenyament obligatori el 2000-2001, l’edat a la qual s’acaba l’ESO té sens
dubte una relació considerable amb els resultats posteriors (taula 4.4). Això
no és estrany, ja que es tracta d’una variable endògena dels resultats. És a
dir, els mateixos endarreriments constitueixen un component dels resultats.
Podem suposar que tenen una influència doble: d’una banda, els mals resultats
comporten repeticions de curs; de l’altra, el fet de tenir una edat més avançada
pot influir d’una manera important en la decisió de continuar o abandonar els
estudis.(2) Hem d’entendre, doncs, que aquesta variable és un indicador d’ido-
neïtat en el curs en què s’acaba l’ESO, però no en els posteriors.

TAULA 4.4

Itinerari després d’acabar l’ESO, per edat
En percentatge

EDAT
EN ACABAR

L’ESO

ABANDONEN CONTINUEN ES GRADUEN

TOTALNOMÉS
ESO

BATXILLERAT FP BATXILLERAT FP BATXILLERAT FP

Fins a
16 anys 22,9 47,5 18,4 68,5 44,8 87,9 44,1 69,9

Més de
16 anys 77,1 52,5 81,6 31,5 55,2 12,1 55,9 30,1

Font: ETEFIL 2005.

(2) L’indicador ha estat construït a partir de la data en la qual fan 16 anys. Si aquesta data és anterior al mes de
setembre del curs en què acaben l’ESO, els estudiants s’inclouen en el grup de «més de 16 anys». Els que en
fan 16 durant el curs consten com a «fins a 16 anys». Parlem aquí de la mostra dels que han acabat l’ESO, on la
presència dels que ho fan abans dels 16 anys és mínima, de manera que la taula només diferencia entre aquestes
dues categories.



ELS PROCESSOS DEL FRACÀS: ELS PASSOS CAP AL FRACÀS I L’ABANDONAMENT 95

Entre els que abandonen en acabar l’ESO, només el 22,9% tenen l’edat idònia,
i es dóna una proporció encara més baixa entre els que ho fan després d’iniciar
estudis de formació professional. Els que tenen èxit en els cicles formatius,
però, pugen al 44,1%, una proporció semblant a la dels que fallen al batxille-
rat. Observem que, entre els que continuen estudiant, els índexs d’idoneïtat al
final de l’ESO són molt elevats per comparació amb la resta dels grups, tot
i que no arriben al 87,9% dels que comencen i acaben el batxillerat. Podem
avançar una interpretació d’aquest patró si suposem que l’endarreriment als
estudis de postsecundària és vinculat a repeticions de curs en els mateixos ni-
vells de postsecundària, mentre que les repeticions de curs anteriors tenen una
influència que és prèvia als resultats. Els nivells de fracàs són més elevats quan
la manca d’idoneïtat és més precoç, mentre que les repeticions més tardanes
tenen conseqüències menors en termes d’èxit. Altrament dit: com més aviat es
falla, les conseqüències són pitjors.

El mes en què els alumnes abandonen la secundària permet que ens endinsem
en l’existència de diferències en les maneres de sortir del sistema. El 68,4%
dels abandonaments tenen lloc al juny o al setembre. L’altra tercera part va
sortint dels centres durant el curs, amb una probabilitat una mica més alta a
mesura que passen els mesos, de manera que no podem atribuir l’abandona-
ment a la simple arribada de l’edat legal.

L’associació entre el moment d’abandonament i l’origen social o el tipus de
centre suggereix la idea que aquest moment és un símptoma de l’existència de
diferències en els tipus d’abandonament. De fet, els abandonaments durant el
curs són més probables en els centres públics, amb una diferència de fins a 12
punts (taula 4.5).

Per completar aquesta informació hem de tornar a la base d’expedients del
2008. És lògic pensar que els expedients que van acumulant retards al llarg del
seu itinerari educatiu tenen més probabilitats de desembocar en fracàs escolar.
Les dades dels expedients apunten en aquesta línia, tot i que la relació amb
el moment d’abandonament no sempre és la que seria esperable. Per estimar
el nombre de cursos que han repetit (taula 4.6), una dada que no consta com
a tal en els expedients, partim de la diferència entre l’edat idònia (l’esperada
per al curs corresponent) i l’edat real de l’alumne. Parlem així de presumptes
repetidors quan la seva edat real és més alta que la que els correspondria pel
curs que fan.
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TAULA 4.5

Moment en què els alumnes abandonen segons els estudis dels pares
i la titularitat del centre
En percentatge

MOMENT EN QUÈ ABANDONEN

EN ACABAR EL CURS DURANT EL CURS

Estudis màxims
dels pares

Sense estudis 63,5 36,5

Obligatori 69,7 30,3

Batxillerat 72,6 27,4

Professional 69,1 30,9

Superior 64,1 35,9

Titularitat
del centre

Públic 65,4 34,6

Privat 76,7 23,3

Font: ETEFIL 2005.

TAULA 4.6

Cursos que han repetit per cicle en què els alumnes abandonen
En percentatge

CURSOS
REPETITS

ESO I C ESO II C BATXILLERAT CFGM PGS
TOTAL

PRESENCIAL
ESO II
ADULTS

BATXILLERAT
A DISTÀNCIA

Cap 11,4 8,2 23,8 0,9* – 12,4 – –

Un 21,9 32,5 40,1 14,7 50* 30,1 – 1,7*

Dos 59,6 53,6 29,7 27,5 37,5* 42,3 4,2* 13,1

Tres 6,1* 5,7 4,5* 18,3 12,5* 7,7 14,6* 11,4

Quatre 0,9* – 1,5* 12,8 – 2,9 16,7* 22,9

Cinc o més – – 0,5* 25,7 – 4,6 64,6 50,9

Nombre
d’alumnes
amb dades 114 194 202 109 8 627 48 175

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008 (*n<10).

Com podem observar en la nostra mostra d’expedients, quasi tots els casos
d’abandonament han repetit curs: només un de cada vuit abandona sense re-
petir. Lògicament, en l’educació d’adults i el batxillerat a distància el percen-
tatge de repetidors arriba al 100%, ja que el que comparem és l’edat teòrica
(la que haurien de tenir en aquell curs ni no haguessin repetit) amb l’edat real.
Entre els que acaben abandonant el batxillerat, arriben a ser un 24% els que
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no repeteixen curs, mentre que en els CFGM quasi tots han repetit algun curs.
Cal destacar també l’11% dels expedients que corresponen als que abandonen
en el primer cicle de l’ESO sense arribar a repetir curs (tots abans de fer 16
anys). Podem afirmar, d’entrada, que quasi tots els que acaben abandonant han
repetit algun curs. Una altra qüestió és si el fet de repetir el darrer curs (taula
4.7) precipita la decisió d’abandonar.

TAULA 4.7

Repetidors de l’últim curs per cicle en què abandonen
En percentatge

CICLE EN QUÈ ABANDONEN
TOTAL

ESO I C ESO II C BATXILLERAT CFGM PGS

No repeteix 53,8 49,8 42,6 86,9 77,8* 52

Repeteix 46,2 50,2 57,4 13,1 22,2* 48

Total 104 231 359 99 9 802

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008 (*n<10).

Com podem observar, el fet descrit acaba provocant l’abandonament en qua-
si la meitat dels expedients. Trobem més repetidors del darrer curs entre els
expedients dels que abandonen el batxillerat, menys repetidors entre els de
cicles formatius, i són relativament escassos entre els que desisteixen durant
els anys inicials. En els cicles postobligatoris es presenten situacions diferents:
al batxillerat es tendeix a repetir curs i després abandonar, mentre que en els
cicles formatius trobem pocs casos que intentin aprovar el curs per segon cop.

Hem parlat de repeticions partint de la comparació entre l’edat teòrica i l’edat
real, que reflecteix el retard acumulat. Però també hem de consignar el cas dels
que abandonen abans d’arribar a l’edat legal. Podem analitzar l’edat d’aban-
donament per a cada cicle de l’itinerari (taula 4.8).

Cal destacar que, entre els que fracassen, i si ens limitem als alumnes de mo-
dalitat presencial habitual, el grup dels que abandonen en arribar a l’edat legal
(o abans) amb prou feines representa un 24%. Tres de cada quatre expedients
de fracàs revelen un intent, si més no durant un any, de continuar els estudis;
és a dir, no són alumnes que vulguin o puguin abandonar el sistema educatiu
quan sigui legalment possible. Entre els que abandonen en el primer cicle,
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un 38% desapareix del sistema educatiu abans d’arribar a l’edat legal, i un
altre 49% amb prou feines compleix el mínim exigit. Són estranys els ca-
sos que ultrapassen aquesta edat (dels 16 casos que tenim, vuit corresponen
a abandonaments en garantia social). En el segon cicle de l’ESO, les xifres
d’abandonament prematur minven molt: fins i tot els que abandonen tot just
arribats a l’edat legal amb prou feines arriben al 23%, sumats als que ho van
fer sense arribar-hi. La gran majoria, doncs, roman un o dos anys en el sistema
educatiu per intentar obtenir el títol de secundària obligatòria. La impossibili-
tat de continuar repetint fa que els casos de més grans de 18 anys siguin molt
escassos, i que passin a la modalitat d’educació d’adults. En educació secun-
dària postobligatòria són pocs els casos d’abandonament abans dels 18 anys,
quasi tots en el batxillerat (perquè els de CFGM han repetit abans). Un 32%
es queden dins el sistema només fins que arriben a la majoria d’edat (sense
comptar els d’educació a distància). Així, la majoria tracta d’aconseguir el
títol allargant l’escolaritat fins als 19 anys (37%), i bastant sovint (31%) algun
any més i tot. Altrament dit, tant en el segon cicle de l’ESO com en l’ense-
nyament postsecundari el més comú és allargar la presència per mirar d’acon-
seguir el títol, de manera que fins i tot són molts els que abandonen després

TAULA 4.8

Edat d’abandonament dels alumnes per cicle en què abandonen
En percentatge

CICLE EN QUÈ ABANDONEN

ENSENYAMENT PRESENCIAL ORDINARI A DISTÀNCIA ESCOLA
D’ADULTS

ESO I C
I PGS ESO II C BATX./

CFGM TOTAL BATX. ESO II C

< 16 37,7 4,1* – 8,6 – –

16 49,2 19,1 – 15,5 – –

17 9,0 29,9 7,1 14,5 – –

18 3,3* 42,8 25,4 26,5 1,7* 8,3*

19 0,8* 4,1* 36,7 19,6 4,0* 16,7*

20 - 21 – – 21,2 10,5 32,0 33,3

22 o més – – 9,6 4,8 62,3 41,7

Nombre d’alumnes
amb dades 122 194 311 627 175 48

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008 (*n<10).
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d’haver reprès la seva formació mitjançant l’educació a distància. Segons els
expedients, els que abandonen en arribar a l’edat legal (o abans) ho fan als
primers cursos de l’ESO.

Una última dada relacionada amb aquests darrers en la trajectòria formativa
que reflecteixen els expedients és el canvi de centre. Com és lògic, pràctica-
ment la totalitat dels alumnes a distància i d’educació d’adults canvien de cen-
tre (les excepcions es donen entre aquells que van seguir l’ESO al centre que
imparteix el batxillerat a distància). Els canvis de centre són quasi universals
entre els matriculats els darrers quatre anys en postobligatòria, normalment
perquè el centre d’origen no l’ofereix, o no ofereix l’opció de batxillerat o de
CFGM que interessa els alumnes.

Resulten més interessants els casos que es donen a l’ESO, on canvien de centre
un 42% dels expedients (26% dels que abandonen en el primer cicle, 54% dels
que abandonen en el segon). El que crida més l’atenció és que els que s’incor-
poren al centre en el qual acaben abandonant en els anys de durada normal (dos
últims anys per als de primer cicle, quatre per als de segon cicle) han canviat de
centre en proporcions molt altes. De fet, els matriculats els dos darrers anys que
abandonen en el primer cicle de l’ESO han canviat de centre en un 49% dels
casos. La taula 4.9 mostra la relació entre el canvi de centre i el moment d’aban-
donament, exclusivament referit a l’ESO.

TAULA 4.9

Cicle d’abandonament dels alumnes d’ESO per canvi de centre

CICLE EN QUÈ ABANDONEN
CANVI DE CENTRE

TOTAL
NO SÍ

ESO I Cicle % 47,3 20,0 35,5

ESO II Cicle % 52,7 80,0 64,5

Total n 169 130 299

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.

El canvi de centre sembla que té un resultat positiu en el sentit de retardar el
moment de l’abandonament (taula 4.9). De fet, els que abandonen l’ESO i no
canvien de centre acaben abandonant en el primer cicle quasi en la meitat dels
casos, enfront del 20% dels que sí que canvien de centre. El canvi de centre,
doncs, no és un indicador de resultats més dolents entre els que abandonen,
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sinó d’un cert interès per continuar la formació (tot i que en els casos que
analitzem el resultat no acabi sent positiu).

4.2. Els resultats acadèmics

El comportament acadèmic dels alumnes que abandonen en cadascun dels
cicles és diferent. D’això tracta aquest apartat, que analitza les qualificacions
obtingudes en les assignatures cursades pels que han abandonat en cada cicle.
Cal aclarir que les qualificacions que analitzem són les que figuren a l’expe-
dient, és a dir, les que corresponen a l’última qualificació dels alumnes, inde-
pendentment de les vegades que s’hagin presentat a l’avaluació de l’assignatura.
Per tant, si han repetit curs, corresponen a l’any en què el repeteixen, no a
l’inicial. Per completar la informació de les qualificacions, doncs, al·ludirem
al percentatge de repetidors que acabem d’analitzar. Com a nota general, cal
apuntar que no disposem de qualificacions de tots i cadascun dels expedients,
tot i que sí que sabem el moment d’abandonament, per la qual cosa el nombre
de casos analitzats en cada cicle és una mica inferior als que presentava la
taula 4.2.

Abandonaments en el primer cicle de l’ESO i en garantia social

Els expedients d’abandonament en aquest primer cicle de l’ESO són el 13,3%
del total d’abandonaments, i el 18,1% dels casos que segueixen la modalitat
formativa habitual.

Arran de la informació obtinguda, podem afirmar que aquests alumnes tenen
un comportament acadèmic, reflectit en la qualificació de les assignatures, que
indica clarament una desvinculació de la pràctica educativa habitual. Això es
reflecteix en el fet que la seva estratègia bàsica, com indica el gràfic 4.1, és
no presentar-se a les assignatures en què estan matriculats obligatòriament a
causa de la seva edat. No es presenten al 45% de les assignatures matriculades,
com a mitjana, al primer curs, i al 58% al segon.

Podríem pensar que el desinterès davant certes matèries o la dificultat percebuda
haurien de provocar, en principi, que el pes dels expedients que no s’hi presenten
sigui més gran, una explicació que implica que són determinades matèries (més
difícils o menys interessants) i no el sistema allò que deixa d’interessar els alum-
nes. No obstant això, les dades assenyalen que la realitat no és aquesta: no hi ha
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cap matèria especialment destacada a l’hora de ser abandonada pels alumnes,
sinó que totes participen de la mateixa dinàmica. A més, això s’accentua quan
s’apropa la data d’un abandonament que sembla ja decidit independentment de
l’oferta, cosa que explica el fort increment dels no presentats al segon curs. Ni
tan sols assignatures en principi menys teòriques, com ara educació física o
plàstica, queden fora d’aquesta dinàmica; i fins i tot arriben a proporcions de
no presentats de més del 55% a segon d’ESO entre els alumnes que abandonen
en aquest curs. Inversament, assignatures que en principi tenen una imatge més
àrdua o menys atractiva, com ara matemàtiques o llengua, no destaquen de ma-
nera negativa en aquests expedients. Per això podem apuntar que el problema no
és el contingut de l’assignatura, sinó la desvinculació dels alumnes respecte al
procés educatiu en general.

Sembla que al primer curs hi ha diferències per sexe, però desapareixen al segon,
com reflecteix la taula 4.10. Les noies suspenen menys i es presenten a més as-

GRÀFIC 4.1

Resultats de les assignatures. Estudiants que abandonen en el primer
cicle de l’ESO

45,1%

1r d’ESO

37%

Mitjana d’assignatures aprovades

Mitjana d’assignatures suspeses

Mitjana d’assignatures aprovades

Mitjana d’assignatures suspeses

Mitjana d’assignatures
a què no es presenten

Mitjana d’assignatures
a què no es presenten

17,9%

23,9%

18,1%

2n d’ESO

58,0%

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.
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signatures a primer, però a segon les que acaben abandonant en aquest cicle es
presenten a menys assignatures encara que els seus companys.

TAULA 4.10

Abandonaments en el primer cicle de l’ESO. Resultats de les
assignatures per sexe
En percentatge

ASSIGNATURES
1R D’ESO 2N D’ESO

HOME DONA TOTAL HOME DONA TOTAL

Mitjana d’assignatures
aprovades 29,0 45,4 34,6 17,1 17,9 17,4

Mitjana d’assignatures
suspeses 23,8 19,5 22,3 34,6 27,9 32,1

Mitjana d’assignatures
a què no es presenten 47,2 35,1 43,1 48,3 54,2 50,5

Nombre d’alumnes
amb dades 70 36 106 39 23 62

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.

Aquest comportament en els primers cursos és específic d’aquest grup que
abandona en el primer cicle, amb grans diferències amb la resta, llevat dels
pocs que abandonen en garantia social (taula 4.11), que tenen uns resultats
acadèmics molts semblants.

TAULA 4.11

Abandonaments en garantia social. Resultats de les assignatures
En percentatge

ASSIGNATURES
ALUMNES QUE ABANDONEN

1R D’ESO 2N D’ESO 3R D’ESO PGS

Mitjana d’assignatures aprovades 76,7 30,9 2,3 33,3

Mitjana d’assignatures suspeses – – – 66,7

Mitjana d’assignatures
a què no es presenten 23,3 69,1 97,7 –

Nombre d’alumnes amb dades 3 5 4 9

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.



ELS PROCESSOS DEL FRACÀS: ELS PASSOS CAP AL FRACÀS I L’ABANDONAMENT 103

El reduït nombre de casos no permet treure gaires conclusions, però l’estratègia
de no presentar-se, majoritària en els cursos de l’ESO, apunta al fet que els que
abandonen en garantia social són una part del perfil dels que abandonen en el
primer cicle de l’ESO. Tampoc estableixen diferències entre assignatures, ni tan
sols entre els mòduls formatius de garantia social. N’hi ha prou a observar que
quan cursen garantia social, gràcies a la relació que s’estableix amb els educa-
dors, s’aconsegueix que el nombre de no presentats desaparegui, tot i que, atès
que els casos que recollim són d’abandonament, les assignatures suspeses són
la majoria. Malgrat que només recollim dades de centres on es fa l’ESO –i,
per això, deixem fora bona part dels cursos de garantia social, que s’estudien
en altres tipus de centres (ONG, centres de formació professional, acadèmies,
cambres de comerç, etc.)–, podem afirmar que el nombre d’abandonaments dis-
minueix, sobretot perquè s’evita el problema acadèmic més gran d’aquest perfil,
que és optar per no presentar-se a les proves d’avaluació.

Abandonaments en el segon cicle de l’ESO

D’aquest perfil d’expedients podem analitzar l’evolució acadèmica en un perío-
de més llarg, sovint des del primer curs de l’ESO. El primer que cal destacar és
que al primer curs aquests alumnes no obtenen mals resultats acadèmics; són
fins i tot semblants als que constatem a les poques dades disponibles dels que
arribaran fins al batxillerat o els cicles formatius, i, en canvi, es diferencien cla-
rament dels que abandonen en el primer cicle de l’ESO, que acabem d’analitzar.
Altrament dit: els que abandonen en el segon cicle no són fàcilment identifi-
cables pels seus resultats acadèmics al primer curs. Com hem vist a l’apartat
4.1, ni tan sols destaquen per una proporció menor en la repetició de curs, per
comparació amb els que abandonen en el primer cicle.

Cal tenir en compte, a més a més, que és precisament en aquests cursos on té
lloc la diversificació curricular. Es tracta de la possibilitat que, per a determinats
alumnes de més de 16 anys, es puguin establir diversificacions en el currículum
del segon cicle de l’ESO (tercer i quart curs), de manera que els objectius de
l’ESO i el títol corresponent puguin ser obtinguts mitjançant una metodologia
determinada a través de continguts (o àrees) diferents dels establerts amb caràc-
ter general, la qual cosa implica la creació de grups específics dins d’aquests
cursos. Per les seves característiques, la diversificació deixa fora els que ja
han abandonat en el primer cicle, és a dir, un 32% dels que abandonen l’ESO,
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un percentatge que arriba al 37% si descomptem els que ho fan en educació
d’adults. Mitjançant les qualificacions (taula 4.12), podem valorar els resultats
de la diversificació des de la perspectiva de l’alumne (tot i que més endavant, a
l’apartat 4.3, analitzarem els resultats globals d’aquesta modalitat).

TAULA 4.12

Abandonaments en el segon cicle d’ESO. Resultats de les assignatures
En percentatge

ASSIGNATURES
SENSE DIVERSIFICACIÓ AMB DIVERSIFICACIÓ

1R D’ESO 2N D’ESO 3R D’ESO 4T D’ESO 3R D’ESO 4T D’ESO

Mitjana d’assignatures
aprovades 91,8 83,5 50,3 39,7 50,9 62,7

Mitjana d’assignatures
suspeses 4,6 6,2 13,4 13,9 28,9 12,9

Mitjana d’assignatures
a què no es presenten 3,6 10,3 36,3 46,4 20,2 24,4

Nombre d’alumnes amb dades 82 155 159 110 42 27

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.

Com apuntàvem, en el primer cicle de l’ESO no sembla que aquests expe-
dients destaquin des del punt de vista acadèmic, ni per bé ni per mal. És a
tercer i quart curs quan els resultats acadèmics es relacionen amb un abando-
nament imminent. En aquests cursos podem diferenciar els resultats dels que
segueixen la via formativa habitual enfront d’aquells que entren en diversifi-
cació curricular.

Els que segueixen l’itinerari estàndard i abandonen en aquest segon cicle són
més nombrosos i tendeixen a repetir l’esquema de resultats acadèmics dels
que ho van fer en el primer cicle: no es presenten al 36% i al 46% de les assig-
natures com a mitjana. És a dir, el que apareix al seu expedient és un augment
de les assignatures a les quals no es presenten, mentre que les que queden
suspeses romanen constants entorn del 13%. Altrament dit: sembla que quan
la decisió d’abandonar és a prop, la decisió prèvia que millor la prediu és la
renúncia a l’avaluació, més que no pas els mals resultats acadèmics. Una altra
qüestió és discernir si es tracta d’una predicció raonable de l’alumne, partint
de la informació de què disposa, o si és més aviat una profecia autocomplerta,
però amb les dades dels expedients no podem arribar a aquest nivell d’anàlisi.
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Així i tot, cal assenyalar que els que cursen aquest segon cicle en educació
d’adults es presenten encara menys a examen i provoquen un resultat mitjà en-
cara pitjor: no es presenten al 54% de les assignatures de tercer curs ni al 71%
de les de quart, mentre que els que assisteixen a classes ordinàries presenten
uns percentatges del 33% i el 39%, respectivament.

Entre les assignatures apareixen algunes diferències, tant en percentatge de
presentats com de suspesos. No deixen de presentar-se a totes les assignatures,
sinó sobretot a aquelles que plantegen més dificultat. Aquestes assignatures
–matemàtiques, anglès, física i química– tenen resultats diferents i negatius,
probablement amb una influència determinant en la decisió final de l’abando-
nament.

Els que segueixen l’itinerari de la diversificació curricular i fracassen en l’in-
tent presenten resultats clarament diferents dels que segueixen l’itinerari habi-
tual. La gran diferència està en el percentatge de no presentats, que es limita a
un 20% al tercer curs i un 24% al quart. És a dir, aquests programes tenen èxit
pel que fa a evitar la desvinculació amb l’itinerari educatiu, que cal valorar
especialment si tenim en compte el perfil dels alumnes als quals s’adrecen. La
contrapartida negativa és que augmenta el nombre de suspesos a tercer, fins al
29%. Així i tot, el resultat global dels que entren en diversificació curricular,
si el comparem amb els que abandonen en aquest cicle seguint l’itinerari ha-
bitual, és clarament positiu, malgrat que en tots dos casos s’acabi abandonant
sense haver aconseguit el títol. El percentatge d’assignatures aprovades és del
51% al tercer curs i arriba al 63% a quart per als que són en diversificació i
abandonen; mentre que els que segueixen l’itinerari habitual presenten unes
xifres del 50% i el 40% d’assignatures aprovades.

En tot cas, els que passen a diversificació curricular són una minoria: el 21%
entre els expedients dels que abandonen en el segon cicle de l’ESO. Per com-
pletar la informació, caldria comparar l’èxit relatiu a l’hora d’aconseguir el títol
(només tenim dades dels que han abandonat), però sembla que els alumnes que
fracassen en aquest grup tenen millors resultats relatius que els de l’itinerari no
diversificat.

Els resultats per assignatures dels que són en diversificació són força diferents
dels d’aquells que segueixen l’itinerari habitual. Algunes assignatures fàcils o
atractives (música o plàstica) es tendeixen a abandonar en diversificació, so-
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bretot al tercer curs. I al quart, les assignatures abandonades són les centrals,
entre les quals destaquen les de l’àmbit sociolingüístic com una cosa específi-
ca d’aquest perfil. Fora d’això, l’anglès i l’àmbit cientificotècnic –com passa
també amb la resta dels alumnes que abandonen en aquests cursos– són les as-
signatures que presenten una dificultat especial als alumnes de diversificació.
Quant a les diferències per sexe, no es presenten en tots els cursos, sinó que es
concentren en els anys més propers a l’abandonament.

TAULA 4.13

Abandonaments en el segon cicle de l’ESO. Resultats de les
assignatures per sexe
En percentatge

ASSIGNATURES
3R D’ESO 4T D’ESO 3R PDC 4T PDC

HOMES DONES HOMES DONES HOMES DONES HOMES DONES

Mitjana d’assignatures
aprovades 50,5 50,1 35,9 45,1 52,1 49,8 67,9 57,8

Mitjana d’assignatures
suspeses 10,8 16,5 16,8 9,7 28,7 29,0 18,3 7,9

Mitjana d’assignatures
a què no es presenten 38,7 33,4 47,3 45,2 19,2 21,2 13,8 34,3

Nombre d’alumnes amb dades 86 73 65 45 21 21 13 14

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.

És difícil assenyalar una tendència clara per sexe (taula 4.13). Les diferències
semblen marcades pel tipus d’itinerari. En aquesta mostra d’expedients, les
dones es presenten a més assignatures en l’itinerari habitual i a menys en di-
versificació curricular. En la mateixa línia, les dones que abandonen aproven
més assignatures a l’últim any de l’itinerari habitual, i els homes en diversi-
ficació curricular. Tot i que el resultat final és l’abandonament, sembla que la
diversificació curricular té més èxit entre els homes (al darrer curs deixen de
presentar-se al 14% de les assignatures, enfront del 34% de les dones).

Abandonaments en el batxillerat

Com hem vist més amunt, el grup més nombrós d’abandonaments es regis-
tra en el batxillerat. Malgrat que els cicles formatius estan infrarepresentats
per la manera amb què hem construït la base de dades (que no inclou infor-



ELS PROCESSOS DEL FRACÀS: ELS PASSOS CAP AL FRACÀS I L’ABANDONAMENT 107

mació dels centres específics de formació professional), aquest pes numèric
és rellevant i apunta a un problema bàsic de fons: molts alumnes han estat
orientats cap al batxillerat, un títol dirigit a estudis posteriors; probablement
aquests alumnes haurien reeixit (a l’hora d’obtenir un títol postobligatori) si
haguessin triat els cicles formatius de grau mitjà. Analitzar aquests casos,
doncs, és especialment interessant per assenyalar algunes característiques
dels que continuen estudiant però no hi reïxen.

Entre els que fracassen amb l’obtenció del títol es donen situacions diferents
segons les especialitats del batxillerat (taula 4.14). En algunes especialitats el
fracàs és més freqüent, i podem veure algunes diferències entre els alumnes
presencials i els alumnes a distància.

TAULA 4.14

Abandonaments en el batxillerat
Opció de batxillerat per tipus d’estudi. En percentatge

TIPUS
D’ESTUDI

OPCIÓ BATXILLERAT
NOMBRE

D’ALUMNES
AMB DADES

CIÈNCIES I
ENGINYERIA

CIÈNCIES
DE LA SALUT

CIÈNCIES
SOCIALS HUMANITATS

Diürn 8,9 20,2 52,4 18,5 168

A distància 15,6 40,8 29,9 13,6 147

Total 12,1 29,8 41,9 16,2 315

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.

De manera global, el fracàs es concentra en Ciències Socials i de la Salut, tot
i que hi ha diferències importants segons la modalitat d’estudi elegida. Entre
els que cursen la modalitat presencial, més de la meitat dels fracassos es pro-
dueixen en l’especialitat de Ciències Socials, mentre que els que elegeixen
Ciències i Enginyeria amb prou feines són el 9%. Els que cursen el batxillerat
a distància i fracassen es distribueixen d’una altra manera; l’opció amb més
fracàs és la de Ciències de la Salut, seguida de Ciències Socials.

Per analitzar el comportament acadèmic reflectit als expedients, farem una
distinció entre els estudiants de batxillerat a distància (el 46,2% dels casos
d’abandonament en el cicle) i la resta, i tractarem cada modalitat separa-
dament. De cadascun d’aquests grups, analitzarem els resultats acadèmics
previs al batxillerat, d’una banda, i els específics del batxillerat, de l’altra.
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Dels que segueixen el batxillerat presencial, el 76,2% ha repetit algun curs;
entre ells, un 36,1% ha repetit dos o més cursos, i el 39,7% ha repetit el dar-
rer curs. En aquest sentit, tenen més bons resultats que els seus companys
que abandonen en altres cicles (taula 4.15), encara que són relativament fre-
qüents els que acumulen més d’un any d’endarreriment. La base de dades
recull només la informació actual de l’expedient acadèmic, no el nombre de
convocatòries necessàries per aprovar l’assignatura. La gran diferència amb
els que abandonen a l’ESO és que les assignatures a les quals no es presenten
pràcticament desapareixen, llevat dels casos que comencen cicles formatius i
després tornen al batxillerat (per abandonar sense acabar-lo). Cal destacar la
presència d’expedients que provenen de diversificació curricular, més nom-
brosos proporcionalment entre els que fracassen en el batxillerat que en els
cicles formatius.

TAULA 4.15

Abandonaments en el batxillerat presencial. Resultats de les
assignatures prèvies
En percentatge

ASSIGNATURES
ALUMNES QUE ABANDONEN EN EL BATXILLERAT

1R D’ESO 2N D’ESO 3R D’ESO 4T D’ESO 3R PDC 4T PDC 1R CFGM

Mitjana d’assignatures
aprovades 96,0 97,6 99,4 87,9 58,5 97,1 66,7

Mitjana d’assignatures
suspeses – 1,2 0,6 9,6 41,5 2,9 –

Mitjana d’assignatures
a què no es presenten 4,0 1,2 – 2,5 – – 33,3

Nombre d’alumnes
amb dades 9 80 82 80 11 10 3

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.

Per assignatures, cal destacar la pràctica absència de no presentats o suspesos
fins a quart d’ESO, entre els que segueixen l’itinerari habitual. En canvi, a
quart curs els suspensos són relativament abundants entre aquests expedients
de fracàs en el batxillerat, en assignatures com ara matemàtiques B (31%),
física i química (27%) o anglès (24%).
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Pel que fa als resultats obtinguts al batxillerat, el panorama canvia força (grà-
fic 4.2). Per a aquests expedients, l’estratègia de no presentar-se a l’avaluació,
tot i que augmenta, no arriba a ser tan freqüent com entre els que abandonen
a l’ESO. Sembla que el problema el tenen en el moment d’aprovar algunes
assignatures, ja que el que creix és la proporció de suspensos, fins a una xifra
que pràcticament no es dóna en abandonaments anteriors: un 32% de les as-
signatures suspeses.

GRÀFIC 4.2

Resultats de les assignatures. Estudiants que abandonen
en el batxillerat

15,3%

62,4%

1R DE BATXILLERAT

22,3%

50,4%

2N DE BATXILLERAT

18,0%

31,6%

Mitjana d’assignatures
a què no es presenten

Mitjana d’assignatures
a què no es presenten

Mitjana d’assignatures suspeses

Mitjana d’assignatures
aprovades

Mitjana d’assignatures
aprovades

Mitjana d’assignatures suspeses

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.

Podem analitzar si hi ha un comportament diferenciat segons l’especialitat
triada (taula 4.16). La majoria dels que abandonen en el batxillerat presencial
ho fan en l’especialitat de Ciències Socials (més de la meitat), per la qual
cosa els resultats globals dels expedients del batxillerat responen a les carac-
terístiques dels alumnes d’aquesta especialitat. L’especialitat amb resultats
més diferenciats és Ciències i Enginyeria, on el percentatge d’assignatures
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no presentades a segon dobla la mitjana (encara que són molt pocs casos),
mentre que a Ciències de la Salut té lloc un increment espectacular d’assigna-
tures suspeses entre primer i segon, amb un salt del 8% (el més baix) al 38%
(el més alt). En canvi, Humanitats és l’única especialitat en la qual els que
abandonen tenen més assignatures aprovades a segon que no pas a primer.

TAULA 4.16

Abandonaments en el batxillerat presencial. Resultats de les
assignatures per especialitat en el batxillerat
En percentatge

ASSIGNATURES

CIÈNCIES I
ENGINYERIA

CIÈNCIES
DE LA SALUT

CIÈNCIES
SOCIALS

HUMANITATS TOTAL

1R BATX. 2N BATX. 1R BATX. 2N BATX. 1R BATX. 2N BATX. 1R BATX. 2N BATX. 1R BATX. 2N BATX.

Mitjana d’assignatures
aprovades 59,8 27,1 72,9 50,5 61,8 51,7 52,8 57,5 62,2 50,7

Mitjana d’assignatures
suspeses 10,7 31,2 8,3 38,3 16,0 29,6 18,4 24,6 14,5 30,8

Mitjana d’assignatures
a què no es presenten 29,5 41,7 18,8 11,2 22,2 18,7 28,8 17,9 23,3 18,5

Nombre d’alumnes
amb dades 14 6 33 19 88 45 30 14 165 84

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.

Entre les assignatures no superades pels que abandonen en el batxillerat, l’op-
ció de no presentar-se roman quasi constant en tots dos cursos (cosa que els
diferencia dels d’altres cicles). Allò que els allunya dels d’altres perfils són els
percentatges de suspensos. La raó del fracàs en el batxillerat sembla que va
en la línia de la dificultat que representen per als alumnes determinades assig-
natures, sobretot les de l’àmbit científic, a més de l’anglès. Això coincideix
amb dades ja reflectides als expedients, sobretot a quart d’ESO. L’obtenció del
títol els duu a oblidar aquestes dificultats i, en optar pel batxillerat, aquests
alumnes acaben fracassant.

Com hem afirmat més amunt, les diferències per sexe respecte a l’abandona-
ment tendeixen a desaparèixer al batxillerat. Més enllà del fet d’abandonar o
no en aquesta etapa, podem analitzar si els resultats acadèmics dels alumnes
que fracassen són diferents en aquesta etapa (taula 4.17). Les noies que aban-
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donen tenen més bons resultats a l’hora d’aprovar assignatures que els seus
companys, tant a primer com a segon. Aquest balanç és degut, més que no pas
a un nombre menor de suspensos entre les dones, al fet que la proporció d’as-
signatures a les quals no es presenten és molt més baixa, sobretot a segon curs.
En aquesta línia, en el batxillerat les dones tendeixen a desvincular-se menys
que els homes, la qual cosa fa que els seus resultats siguin millors, encara que
acabin abandonant.

TAULA 4.17

Abandonaments en el batxillerat presencial. Resultat de les
assignatures per sexe
En percentatge

ASSIGNATURES

HOMES DONES TOTAL

1R DE
BATXILLERAT

2N DE
BATXILLERAT

1R DE
BATXILLERAT

2N DE
BATXILLERAT

1R DE
BATXILLERAT

2N DE
BATXILLERAT

Mitjana d’assignatures
aprovades 56,0 48,7 67,4 52,3 62,3 50,8

Mitjana d’assignatures
suspeses 18,5 24,6 12,9 35,7 15,4 31,0

Mitjana d’assignatures
a què no es presenten 25,5 26,7 19,7 12,0 22,3 18,2

Nombre d’alumnes
amb dades 81 39 98 53 179 92

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.

L’altre gran grup dels que abandonen en el batxillerat el formen estudiants
que miren d’obtenir el títol a distància. Són antics casos d’abandonament que
intenten reprendre la formació, però que tornen a fracassar en l’intent. Tenim
molt pocs casos amb informació sobre resultats acadèmics previs a la reincor-
poració al batxillerat a distància. Aquests casos donen la imatge d’alumnes
que pràcticament no tenen assignatures amb un «no presentat», amb un perfil
que no encaixa amb el dels alumnes que abandonen el batxillerat presencial;
podem comprovar-ho en examinar els seus resultats acadèmics al batxillerat
(taula 4.18). Com era previsible en parlar de l’ensenyament a distància, la
gran diferència rau en la proporció d’assignatures a les quals no es presenten,
que arriben a una mitjana del 50% en segon de batxillerat. En canvi, la pro-
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porció de suspensos és molt més baixa que en el cas dels alumnes presencials.
Altrament dit: els alumnes a distància es presenten a assignatures que porten
preparades o amb les quals creuen que tenen més possibilitats d’aprovar. A
més a més, cal tenir en compte que l’ensenyament a distància opera contra les
sinergies de suport, incloent-hi la benevolència del professor, que poden rebre
els alumnes que tenen un altre tipus de relació més continuada amb els seus
avaluadors.

TAULA 4.18

Abandonaments en el batxillerat a distància. Resultats de les
assignatures en el batxillerat
En percentatge

ASSIGNATURES

ALUMNES QUE ABANDONEN
EN EL BATXILLERAT A DISTÀNCIA

1R DE BATXILLERAT 2N DE BATXILLERAT

Mitjana d’assignatures aprovades 59,9 39,1

Mitjana d’assignatures suspeses 1,3 10,9

Mitjana d’assignatures a què no es presenten 38,8 50,0

Nombre d’alumnes amb dades 163 104

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.

Les especialitats en què abandonen aquests expedients difereixen respecte
als alumnes presencials, en presentar un fracàs més gran en Ciències de la
Salut i Ciències i Enginyeria (taula 4.19). Podem analitzar els seus resultats
acadèmics per especialitat per veure si hi ha alguna pauta diferenciada. La
pauta general de no presentar-se resulta que no és tal si l’analitzem per es-
pecialitats i curs. Els estudiants que apareixen als expedients de Ciències i
Enginyeria i Ciències de la Salut es presenten a quasi totes les assignatures
(més fins i tot que els alumnes presencials de l’especialitat) i tenen una pro-
porció molt alta d’assignatures aprovades a primer curs. En canvi, els que
elegeixen Ciències Socials i Humanitats presenten una proporció molt alta
d’assignatures no presentades a primer i tendeixen a abandonar en aquest
primer curs (per això minven els expedients amb dades, que es queden pràc-
ticament en la quarta part dels de primer, mentre que es mantenen en les
altres dues especialitats). En altres paraules, els que trien les opcions de
Ciències i Enginyeria i Ciències de la Salut en el batxillerat a distància solen
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aprovar les assignatures a primer i abandonen a segon, mentre que els de
Ciències Socials i Humanitats que es matriculen no arriben ni a presentar-se
als exàmens en tres de cada quatre casos.

El fet que les assignatures comunes del batxillerat no apareguin amb resul-
tats especialment dolents apunta que aquests alumnes tendeixen a intentar
aprovar les comunes i després les específiques del perfil, amb les quals aca-
ben abandonant.

TAULA 4.19

Abandonaments en el batxillerat a distància. Resultats de les
assignatures per especialitat en el batxillerat
En percentatge

ASSIGNATURES

CIÈNCIES I
ENGINYERIA

CIÈNCIES
DE LA SALUT

CIÈNCIES
SOCIALS

HUMANITATS TOTAL

1R BATX. 2N BATX. 1R BATX. 2N BATX. 1R BATX. 2N BATX. 1R BATX. 2N BATX. 1R BATX. 2N BATX.

Mitjana d’assignatures
aprovades 89,1 45,9 90,4 44,4 22,9 16,7 19,8 29,4 60,2 40,4

Mitjana d’assignatures
suspeses 0,5 9,2 1,9 7,3 0,9 16,5 2,8 30,6 1,5 10,1

Mitjana d’assignatures
a què no es presenten 10,4 44,9 7,7 48,3 76,2 66,8 77,4 40 38,3 49,5

Nombre d’alumnes
amb dades 23 22 58 59 43 13 20 5 144 99

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.

En el batxillerat a distància no hi ha diferències de resultats per sexe. La
proporció d’assignatures aprovades, suspeses i a les quals no es presenten
és idèntica al segon curs, mentre que al primer els homes aproven més as-
signatures i les dones deixen de presentar-s’hi amb més freqüència, però les
diferències no són rellevants.

Abandonaments en els cicles formatius de grau mitjà

Com comentàvem al començament, aquests expedients estan infrarepresen-
tats a la nostra base de dades, que no inclou informació dels centres es-
pecífics de formació professional on no es cursa l’ESO. Així i tot, podem
assenyalar algunes pautes en el procés previ a l’abandonament. Gairebé la
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totalitat d’ells han repetit algun curs (99%), la majoria abans d’entrar en els
cicles, ja que només el 13% han repetit el darrer curs; pel que fa a segon,
amb prou feines en tenim casos. El panorama presenta així uns alumnes que
han repetit més que els altres, encara que no en CFGM, i que representen un
percentatge baix sobre el total dels expedients. El primer que cal dir és que
tots els casos (amb una sola excepció) abandonen al primer curs; és a dir, si
el procés formatiu continua amb èxit un curs més, l’obtenció de la titulació
postobligatòria sembla quasi garantida als CFGM, a diferència del que passa
en el batxillerat.

El perfil acadèmic és molt semblant al dels expedients de fracàs en el batxi-
llerat presencial: no deixen pràcticament de presentar-se a cap assignatura, i
la proporció de suspesos és molt baixa llevat de quart d’ESO. Podem apuntar
un pes més gran dels suspesos a l’últim curs d’ESO, si bé estem parlant de
pocs casos. Crida l’atenció la baixa proporció d’expedients procedents de
diversificació curricular i que fracassin als CFGM, a banda que els resultats
acadèmics previs d’aquests darrers són prou millors que els dels que acaben
al batxillerat. En resum, els perfils acadèmics dels expedients del batxillerat
presencial i dels alumnes de CFGM que fracassen són molt semblants, se-
gons els resultats per assignatures, tot i que els expedients de CFGM han re-
petit curs amb més freqüència i més vegades: el 58,6% ha suspès dos o més
cursos enfront del 36,1% dels del batxillerat presencial. Aquesta suma no
inclou els expedients que abandonen amb 21 anys o més, ja que es considera
que s’han reincorporat als CFGM després d’una pausa, no necessàriament
per repetició de cursos, i que representen un 25,7% dels que abandonen en
el grau mitjà.

Si parlem d’abandonament en etapes postobligatòries i ens fixem en els re-
sultats finals més que no pas en els anys repetits, sembla que ens trobem
davant d’una qüestió d’orientació i no tant de resultats acadèmics. Els que
acaben en grau mitjà sembla que fracassen menys, un cop que s’incorporen
als estudis postobligatoris. Quan als resultats en els mateixos CFGM, només
recollim els casos de primer curs, ja que a segon únicament hem trobat un
cas, que va suspendre el 75% de les assignatures. Aquests alumnes suspenen
el 88,7% de les assignatures i només n’aproven l’11,3%. L’abandonament
es produeix per motius relacionats amb el contingut de l’assignatura; no es
dóna cap cas de no presentats. Aquesta és la gran diferència entre aquests
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expedients i la resta dels que abandonen, probablement relacionada amb els
continguts i la manera d’impartir les matèries d’aquests cicles formatius.
Atès l’altíssim percentatge global de suspensos, pràcticament totes les as-
signatures estan per damunt del 90%. No hi ha diferències remarcables per
sexe quant al nombre d’assignatures suspeses.

4.3. Les mesures de diversificació

Es tracta d’analitzar els processos d’abandonament dels que d’alguna manera
són classificats com a alumnes «especials». El primer que s’ha d’assenyalar és
que parlem d’expedients que segueixen la modalitat educativa convencional:
només hi ha tres casos identificats que hagin passat per diversificació curricu-
lar en educació a distància, i cap en educació d’adults. Els centres disposen de
tres eines per classificar aquests alumnes i posar en marxar mecanismes que
en possibilitin l’èxit escolar: són l’educació compensatòria (ANCE), les adap-
tacions curriculars significatives (ACS) i la consideració d’alguns alumnes
que presenten necessitats educatives especials (ANEE); a més, hi ha la diversi-
ficació curricular, de la qual s’han analitzat els resultats per assignatures; més
endavant ens hi referirem específicament.

Entre els alumnes que abandonen seguint la modalitat habitual, un 6,4% dels
expedients tenen necessitats educatives especials; l’11,6% requereix educació
compensatòria i el 13,3%, adaptacions curriculars significatives. En total, el
24% dels expedients de la modalitat habitual que fracassen es troben en al-
gun d’aquests tres grups. En alguns casos coincideixen dues o més d’aquestes
classificacions en el mateix expedient, però no és habitual, com podem veure a
la taula 4.20. Cal assenyalar que en molts dels expedients considerats no apa-
reix la dada referida a l’ús d’aquestes eines amb cada alumne concret. Això
s’explica perquè aquesta informació la gestiona el departament d’orientació
del centre i no sempre ha estat possible accedir-hi, tot i que haguem pogut
consultar la resta de l’expedient. Per això el nombre de casos és més baix que
la base de dades total.

El programa de diversificació curricular també és independent d’aquestes tres
eines de classificació. En conjunt, només el 15% dels expedients amb diver-
sificació curricular és en alguna o diverses de les altres categories de classifi-
cació d’alumnes.
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La nostra base de dades només recull la informació d’estudiants que han aban-
donat prematurament, per la qual cosa no tenim dades dels que aconseguei-
xen la titulació obligatòria (i abandonen sense intentar continuar), ni dels que,
acollits en algun moment a aquestes mesures, obtenen un títol de secundària
postobligatòria.

TAULA 4.20

Alumnes amb necessitats educatives especials, alumnes
amb educació compensatòria, alumnes amb adaptacions curriculars
significatives
Percentatges sobre el total

ACS

Sí No

13,3 86,7

ANEE ANEE

Sí No Sí No

2,5* 10,8 3,6 83,1

ANCE ANCE ANCE ANCE

Sí No Sí No Sí No Sí No

1,1* 1,4* 3,3 7,5 0,3* 3,3 6,9 76,2

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008 (*n<10).

Amb aquestes limitacions, podem analitzar el moment d’abandonament dels
expedients situats en cadascuna d’aquestes classificacions o processos per
separat. Comencem pel més restrictiu: el dels alumnes amb necessitats edu-
catives especials (taula 4.21) i, per tant, amb dificultats d’aprenentatge. Són
alumnes amb dificultats més grans que la resta per accedir al currículum comú
de la seva edat (per causes físiques, sensorials, intel·lectuals o emocionals, o
bé per dificultats o mancances en l’entorn sociofamiliar, o bé per una història
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d’aprenentatge desajustada). Per compensar aquestes dificultats, necessiten
unes condicions especialment adaptades a la seva situació, en els diferents
elements de la proposta curricular ordinària, com també la provisió d’uns re-
cursos específics diferents dels que l’escola ofereix a la majoria d’alumnes.

TAULA 4.21

Cicle en què abandonen els alumnes amb necessitats educatives
especials
En percentatge

CICLE EN QUÈ ABANDONEN
ANEE

TOTAL
NO SÍ

ESO I Cicle i PGS 28,9 60,9 30,9

ESO II Cicle 47,2 30,4* 46,1

Batxillerat/CFGM 23,9 8,7* 22,9

Nombre d’alumnes amb dades 339 23 362

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008 (*n<10).

Els alumnes amb necessitats educatives especials que abandonen (sense comp-
tar els que aconsegueixen un títol obligatori i només aleshores abandonen, o els
que obtenen un títol postobligatori), ho fan en l’etapa obligatòria en el 91,3%
dels casos. A més, l’abandonament es tendeix a produir en el primer cicle de
l’ESO. Només el 9% dels alumnes amb necessitats educatives especials estan
identificats com a minoria ètnica, amb la qual cosa aquesta dinàmica no es pot
explicar per la influència de l’ètnia, si més no segons els expedients; cal remar-
car que els casos en què es registra la pertinença a una minoria ètnica són molt
escassos.

Entrar en programes d’educació compensatòria requereix un esforç perquè els
alumnes amb unes determinades dificultats puguin assolir el nivell dels seus
companys. L’educació compensatòria se sol organitzar a partir de grups de su-
port amb pocs alumnes (vuit com a molt), fora de l’aula de referència, durant
una part de l’horari escolar (un màxim de vuit hores setmanals); s’adreça a
alumnes que presenten un desfasament curricular i dificultats d’aprenentatge,
com també a l’alumnat immigrant amb dificultats derivades del desconeixement
del castellà o d’altres llengües oficials (en aquest cas es poden ampliar les hores
setmanals en programes intensius d’aprenentatge de la llengua). Una altra mo-
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dalitat és el suport en l’aula ordinària a alguns alumnes mitjançant la presència
de professors de suport. En principi és una eina que, d’una banda, identifica
necessitats concretes de determinats alumnes i, de l’altra, posa en marxa eines
per satisfer-les o completar-les. És interessant observar la seva relació amb el
moment de l’abandonament (taula 4.22).

TAULA 4.22

Cicle en què abandonen els alumnes d’educació compensatòria
En percentatge

CICLE EN QUÈ ABANDONEN
ANCE

TOTAL
NO SÍ

ESO I Cicle i PGS 25,4 73,8 31,0

ESO II Cicle 48,9 26,2 46,3

Batxillerat/CFGM 25,7 – 22,7

Nombre d’alumnes amb dades 319 42 361

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.

Malgrat que són alumnes amb menys dificultats que els anteriors, els resultats
dels que abandonen són pitjors en la seva distribució en l’etapa obligatòria:
gairebé tres de cada quatre abandonen en el primer cicle de l’ESO. Si bé les
dificultats idiomàtiques dels estrangers són una part del focus de l’educació
compensatòria, aquests només són un 33%, entre els quals un 24% de parla
materna diferent del castellà, segons la nostra base de dades. Altrament dit:
encara que són una part important, els estrangers no expliquen per ells matei-
xos la dinàmica negativa pel que fa al moment d’abandonament de l’educació
compensatòria. Crida l’atenció el fet que no figuri cap cas d’abandonament
en postsecundària. Això pot indicar un èxit rotund de les mesures, de manera
que qui es titula en l’ESO i continua, obté sempre el títol postobligatori. És
probable, però, que aquesta dada indiqui (si bé no ho podem saber amb la in-
formació de què disposem) que són pocs (o cap) els que continuen estudiant
en etapes postobligatòries.

Les adaptacions curriculars significatives no representen tan sols un reforç
ocasional de l’alumne, sinó un canvi en alguns continguts i assignatures res-
pecte al conjunt dels seus companys. Es posen en marxa quan hom constata
la manca d’èxit d’altres mesures. Consisteixen en una modificació del currí-
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culum (objectius, continguts i criteris d’avaluació) adaptat al cas de cada es-
tudiant. Aquest alumne tindria una programació paral·lela diferent de la de la
resta dels seus companys. Segons la gravetat del dèficit, l’adaptació curricular
es fa a l’aula ordinària (amb professorat de suport) o en una aula de suport.
Ha de ser aprovada pel servei d’inspecció, i requereix així mateix la implica-
ció del departament d’orientació del centre. És, doncs, una eina que provoca
una diferenciació parcial de la pauta general, en funció de les necessitats dels
alumnes. A la taula 4.23 podem veure quins són els resultats que presenta en-
tre els expedients d’abandonament.

TAULA 4.23

Cicle en què abandonen els alumnes amb adaptació curricular
significativa
En percentatge

CICLE EN QUÈ ABANDONEN
ACS

TOTAL
NO SÍ

ESO I Cicle i PGS 26,8 58,3 31,0

ESO II Cicle 47,0 41,7 46,3

Batxillerat/CFGM 26,2 – 22,7

Nombre d’alumnes amb dades 313 48 361

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.

Els resultats són una mica millors que els d’educació compensatòria, ja que
almenys dos de cada cinc casos arriben al segon cicle de l’ESO. Un cop més,
la manca de dades de titulats a l’ESO que abandonen sense mirar de continuar
la seva formació o dels que es titulen a la postsecundària ens impedeix fer una
anàlisi completa de la seva efectivitat. Però la inexistència d’abandonaments
prematurs en el batxillerat o els CFGM ens torna a deixar davant la disjuntiva
entre l’èxit total dels que intenten continuar o una renúncia massiva a continuar la
formació dels que entren en aquest programa.

Tant l’adaptació curricular significativa com l’educació compensatòria aparei-
xen així com bones eines de diagnòstic (tots els alumnes que inclouen tenen
problemes i són casos potencials de fracàs). Amb les limitacions de les dades,
sembla que hi ha una absència notòria d’aquests alumnes en postobligatòria.
El que sí que podem afirmar, comparant tots dos tipus de mesures, és que com
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més intensiva és una mesura i més es modifica el currículum, més tard aban-
donen els que ho fan a les etapes obligatòries.

Finalment, tot i que ja n’hem apuntat algunes dades a l’apartat anterior, en-
cara hem de parlar de la diversificació curricular. Mitjançant aquesta eina, els
alumnes designats segueixen un currículum acadèmic amb unes assignatures
diferents de les de l’itinerari habitual a tercer i quart d’ESO. Per a determinats
alumnes de més de 16 anys es poden establir diversificacions al currículum del
segon cicle d’ESO (3r i 4t cursos), de manera que els objectius d’aquesta etapa
i el títol corresponent puguin ser aconseguits amb una metodologia específica
mitjançant continguts (i fins i tot àrees) diferents dels establerts amb caràcter
general. Això vol dir la creació de grups específics en aquests cursos.

Hi ha alguns casos de diversificació curricular entre els que abandonen el
batxillerat a distància, la qual cosa és més del que aconsegueixen les dues
darreres eines que hem analitzat. La taula 4.24 presenta la situació dels que
segueixen la modalitat presencial.

TAULA 4.24

Cicle en què abandonen els alumnes de diversificació curricular
En percentatge

CICLE EN QUÈ ABANDONEN
DIVERSIFICACIÓ

TOTAL
NO SÍ

ESO I Cicle i PGS 24,4 – 21,2

ESO II Cicle 40,3 71,7 44,5

Batxillerat/CFGM 35,3 28,3 34,3

Nombre d’alumnes amb dades 360 60 420

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.

Ateses les seves característiques, en aquest programa tots els expedients ar-
riben al segon cicle de l’ESO. Cal destacar que el 28,3% d’aquests alumnes
continuen la formació en cicles postobligatoris, encara que hi fracassin, i arri-
ben quasi a una tercera part si hi incloem els casos del batxillerat a distància.
Manquen les dades de titulats en ESO i en batxillerat i CFGM, però la presèn-
cia d’aquests casos indica que aquesta eina pot tenir més èxit que qualsevol
de les anteriors (són freqüents els casos en què els estudiants continuen i,
per tant, obtenen almenys el títol d’ESO). En aquest cas l’atenció personal i
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diversificada és efectiva (una altra qüestió és que no totes les eines emprades
ho siguin).

El que crida l’atenció és que l’opció d’aquests alumnes, almenys la dels que
no aconsegueixen un títol postobligatori, és majoritàriament el batxillerat, on
fracassen el 70% dels que ho fan a postobligatòria. Tot plegat torna a apuntar
a un problema d’orientació: el batxillerat requereix períodes formatius llargs
per assolir una capacitació professional (un mínim de quatre anys), per la qual
cosa és remarcable que aquests alumnes amb dificultats d’aprenentatge, que han
d’abandonar l’itinerari habitual per aconseguir el títol obligatori, acabin fracas-
sant majoritàriament en optar pel batxillerat per a la seva formació postobligatò-
ria, en lloc de fer-ho pels cicles formatius de grau mitjà.

4.4. Els problemes disciplinaris

Sovint s’al·ludeix als problemes de disciplina com un fenomen lligat al fracàs
escolar. En aquest apartat mirem d’oferir alguns apunts sobre aquesta reali-
tat partint de la informació recollida als expedients. Aquesta informació se
centra en l’any d’abandonament, cosa que impedeix fer un seguiment de la
trajectòria disciplinària dels expedients. Així i tot, podem arribar a algunes
conclusions. Els centres recullen dades sobre problemes disciplinaris de cada
alumne amb una gradació segons la gravetat: advertiments o amonestacions,
faltes lleus, faltes greus i expulsions. També incloem aquí els avisos especí-
fics als pares, quasi sempre relacionats amb aquesta mena de problemes, com
també la seva resposta. Un darrer comentari sobre la informació disponible
és que aquestes dades només apareixen als expedients presencials (no figuren
en educació d’adults ni en educació a distància, ja que no tenen sentit en cap
d’aquests casos), de manera que les dades presentades es refereixen exclusi-
vament als expedients que segueixen la modalitat habitual.

El 28% dels expedients reflecteix algun tipus de problema disciplinari. Aques-
ta informació és rellevant: els alumnes amb problemes de disciplina són poc
més d’una quarta part dels que fracassen. Altrament dit, la majoria dels alum-
nes que fracassen no s’han vist involucrats en cap problema disciplinari, de
manera que la idea de partida no sembla que obeeixi a la realitat. No podem
comparar els problemes de disciplina dels que abandonen amb els dels es-
tudiants que prossegueixen els estudis, però sí afirmar que els problemes de



122 FRACÀS I ABANDONAMENT ESCOLAR A ESPANYA

disciplina no afecten el 72% dels alumnes que abandonen. Amb les dades que
recull la taula 4.25, podem analitzar si hi ha alguna relació amb el moment
de l’abandonament. La taula presenta, juntament amb els percentatges horit-
zontals que ens informen de la distribució dels alumnes amb mesures disci-
plinàries en cada cicle, els percentatges verticals, que ens permeten comparar
el moment de l’abandonament segons l’existència o l’absència de mesures
disciplinàries.

TAULA 4.25

Cicle en què abandonen els alumnes amb mesures disciplinàries
En percentatge

EN CADA CICLE EN FUNCIÓ DE LA PRESÈNCIA
DE MESURES DISCIPLINÀRIES

NO SÍ NO SÍ

ESO I Cicle i PGS 40,3 59,7 11,8 44,7

ESO II Cicle 62,5 37,5 27,0 41,5

Batxillerat/CFGM 91,9 8,1 61,3 13,8

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.

Els expedients d’alumnes sotmesos a mesures disciplinàries són especialment
freqüents entre els que abandonen en el primer cicle de l’ESO (arriben a ser el
60%); continuen tenint una presència important entre els que abandonen en el
segon cicle (37%) i són minoritaris a l’etapa postobligatòria (8%). Els expe-
dients amb algun problema de disciplina són el 46% dels que no arriben a acabar
l’ESO. Si observem els percentatges verticals, el 86% d’aquests expedients amb
problemes de disciplina no obtenen el títol obligatori, enfront del 39% dels expe-
dients que no presenten aquests problemes. És a dir, els alumnes amb problemes
de disciplina tendeixen a abandonar abans que els que no en tenen, si bé només
en el primer cicle de secundària arriben a ser majoria entre els que abandonen.

Segons la quantitat d’expedients en què es registra cadascun d’aquests problemes
de disciplina, els més greus són efectivament els menys freqüents. Així, són ob-
jecte d’expulsió el 9% dels expedients; amonestats per faltes greus, el 12%; per
faltes lleus, el 24%, i advertits, el 19%. Tot i que en principi l’ordre de gravetat
dels problemes fa pensar que els que tenen un problema d’una certa gravetat han
degut tenir-ne altres de menors, les dades registrades no reflecteixen exactament
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TAULA 4.26

Expulsions per advertiments i amonestacions per faltes greus i lleus
Percentatges sobre el total

Expulsions

Sí
9,1

Advertiments/amonestacions

Sí
2,0

No
7,2

Faltes greus Faltes greus

Sí
1,1*

No
0,9*

Sí
6,6

No
0,5*

Faltes lleus Faltes lleus Faltes lleus Faltes lleus

Sí
1,1*

No
0,0

Sí
0,0

No
0,9*

Sí
6,5

No
0,2*

Sí
0,5*

No
0,0

Expulsions

No
90,9

Advertiments/amonestacions

Sí
11,6

No
79,2

Faltes greus Faltes greus

Sí
2,2

No
9,5

Sí
1,4*

No
77,8

Faltes lleus Faltes lleus Faltes lleus Faltes lleus

Sí No Sí No Sí No Sí No

1,8 0,4* 7,9 1,6* 0,5* 0,9* 5,7 72,0

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008 (*n<10).
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això, i tenim casos d’expulsats sense faltes greus, lleus o amonestacions, encara
que són una minoria. Aquests casos també apareixen associats a les faltes greus
i, més sovint, a les lleus. La taula 4.26 presenta la distribució dels diferents tipus
de problemes disciplinaris en forma d’arbre, amb percentatges sobre el total.

Això significa que podem analitzar la relació entre cada tipus de problema de
disciplina i el moment de l’abandonament de manera separada i independent.
Des d’aquí podem comprovar si hi ha coherència entre la gravetat del proble-
ma i el moment de l’abandonament. A l’efecte de simplificar, la taula 4.27
ofereix les dades dels que presenten cadascun dels problemes concrets, per la
qual cosa la suma de casos no coincideix amb el total.

TAULA 4.27

Cicle en què abandonen els alumnes segons el tipus de problema
disciplinari
En percentatge

CICLE EN QUÈ
ABANDONEN

SENSE MESURES
DISCIPLINÀRIES

ADVERT./
AMONEST.

FALTES
LLEUS

FALTES
GREUS EXPULSIONS TOTAL

ESO I Cicle i PGS 11,8 49,1 45,7 45,5 50,0 21,0

ESO II Cicle 27,0 38,0 40,6 37,9 37,0 31,0

Batxillerat/CFGM 61,3 13,0 13,8 16,7 13,0* 48,0

Nombre d’alumnes
amb dades 408 108 138 66 54 567

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008 (*n<10).

El que destaca més d’aquestes dades és que no responen a la dinàmica espe-
rada, sinó que tots els estudiants objecte d’una mesura disciplinària presenten
una trajectòria de fracàs molt semblant, sense que hi tingui gaire pes la gra-
vetat del problema disciplinari. Tots els grups presenten un abandonament en
secundària obligatòria que se situa entorn del 85%, i no es detecten resultats
pitjors en augmentar la gravetat, ni tan sols en abandonaments precoços, que
es troba en tots els grups entre el 45% i el 50%. En definitiva, no hi ha una
gradació en els resultats acadèmics dels alumnes amb problemes de disciplina,
sinó que la relació és dicotòmica: 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.
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Una darrera dada disponible és el nombre de cadascun dels problemes que
recullen els expedients, de manera que podem suposar que els que abandonen
abans haurien de tenir més problemes de disciplina, independentment de la
gravetat d’aquests problemes. La taula 4.28 presenta la mitjana de problemes
de cadascun dels tipus dels que en tenen almenys un. Només en els adverti-
ments i amonestacions sembla que hi hagi la tendència que siguin més fre-
qüents en els alumnes que abandonen abans. Pel que fa a la resta de sancions,
en principi més greus, el nombre mitjà de problemes registrats es manté gai-
rebé constant.

TAULA 4.28

Mitjana de problemes segons el tipus de problema
Alumnes amb problemes de disciplina

MOMENT DE
L’ABANDONAMENT

ADVERTIMENTS I
AMONESTACIONS FALTES LLEUS FALTES GREUS EXPULSIONS

ESO I Cicle i PGS 6,74 2,10 1,93 2,67

ESO II Cicle 3,02 3,02 1,92 2,25

Batxillerat/CFGM 1,57 2,26 1,82 1,71*

Nombre d’alumnes
amb dades 4,66 2,49 1,91 2,34

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008 (*n<10).

Els problemes de disciplina solen atribuir-se a la responsabilitat dels pares, i
en principi són un epígraf potencial dels avisos que el centre envia als pares.
El 70% dels pares d’alumnes de secundària presencial (incloent-hi el batxille-
rat i els cicles formatius) reben avisos específics. Això vol dir que no tan sols
són els pares d’alumnes amb problemes els que en reben, sinó que el 93% dels
pares dels alumnes de primer cicle de l’ESO i el 83% dels de segon cicle han
estat convocats a reunions al centre. Atesos aquests alts percentatges, podem
pensar que es tracta de convocatòries ordinàries que han quedat recollides a
l’expedient de l’alumne. La xifra puja al 98% en tots dos casos per als pares
d’alumnes amb mesures disciplinàries. Al batxillerat només reben avisos el
44% dels pares, i el 50% dels que tenen problemes disciplinaris. Per tant, tot i
que hi ha una certa relació i quasi tots els pares amb fills amb problemes són
avisats al llarg de l’ESO, en la quantitat d’avisos no sembla que hi hagi gaires
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diferències entre els alumnes que tenen problemes de disciplina i els que no
reben aquestes advertències.

La resposta dels pares d’aquests alumnes –és a dir, si van a les reunions es-
pecífiques sobre els seus fills proposades pel centre– és una altra manera de
mesurar la implicació dels pares amb fills problemàtics pel que fa a la discipli-
na. Les dades apunten que aquests pares responen millor als requeriments del
centre per anar a reunions que no pas els que tenen fills sense problemes de
disciplina (taula 4.29). Si tenim en compte només els que han rebut avisos del
centre, els pares de fills amb problemes van a les reunions en el 72% dels ca-
sos, enfront del 50% dels pares de fills sense problemes. Si en fem una anàlisi
per cicles, la diferència positiva es manté en tots els casos, si bé es redueix una
mica al segon cicle perquè el nombre de pares d’alumnes sense problemes que
van a les reunions augmenta fins al 71% (amb problemes, 74%). Al primer ci-
cle de l’ESO (afegint-hi els PGS) i en postsecundària, les diferències superen
els 15 punts percentuals a favor dels pares amb fills problemàtics.

En definitiva, si ens fixem en aquest indicador, els problemes disciplinaris
no s’associen a una implicació menor dels pares davant els requeriments del
centre, sinó tot el contrari: aquests pares donen una resposta positiva al centre
més sovint que no pas els altres.

TAULA 4.29

Percentatge de pares que responen positivament a les convocatòries
del centre, per problemes de disciplina de l’alumne i cicle en què
abandonen

CICLE EN QUÈ ABANDONEN
ALUMNES AMB MESURES DISCIPLINÀRIES

TOTAL
NO SÍ

ESO I Cicle i PGS 48,5 65,9 58,4

ESO II Cicle 71,2 74,3 72,4

Batxillerat/CFGM 29,6 100* 36,7

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008 (*n<10).

4.5. L’absentisme

És un lloc comú considerar l’absentisme com l’avantsala de l’abandonament
(Rué, 2003). Aquí tractarem de mesurar la relació entre absentisme i fracàs
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partint de les dades recollides als centres educatius. Un cop més, per comple-
tar l’anàlisi, hauríem de saber la freqüència de l’absentisme entre els que no
abandonen prematurament els estudis. No obstant això, podem afirmar que
l’absentisme és present amb una freqüència molt alta (per damunt del 90%)
entre els que abandonen. Tenim informació relativa a faltes d’assistència jus-
tificades, faltes d’assistència no justificades i retards, però només respecte a
l’any d’abandonament, per la qual cosa no podem fer una anàlisi de l’evolu-
ció. No tenim dades sobre educació d’adults –i aquí no s’escau considerar
l’educació a distància–, de manera que limitarem l’anàlisi als alumnes que
segueixen la modalitat presencial habitual.

Quasi tots els expedients recullen faltes d’assistència no justificades (el 91%);
la meitat tenen faltes justificades, i en un 22% dels casos es constaten faltes de
puntualitat. Aquest panorama paradoxal, en el qual la situació més greu és la
més freqüent, té relació amb la naturalesa dels expedients: no tots els centres
recullen la totalitat de les dades, sinó que es tendeixen a limitar a la informació
que consideren més rellevant, és a dir, la més greu. Els casos sense informació
són el 10%, que corresponen a les faltes no justificades; arriben al 43% en el
cas de faltes justificades, i al 63% en la informació sobre retards i manca de
puntualitat; tot plegat ens obliga a centrar l’anàlisi en les faltes no justificades.

Podríem analitzar la mera presència o absència de faltes no justificades, però
la seva alta incidència dóna poc marge de comparació. Sol haver-hi alguns
expedients més amb faltes no justificades al segon cicle de l’ESO (95%) i uns
quants menys al primer cicle (85%), però no podem deduir cap tendència en
aquest sentit. Una altra cosa és que analitzem el nombre mitjà de faltes de cada
període (comptant només els que han tingut absències no justificades).

TAULA 4.30

Nombre mitjà de classes amb faltes d’assistència no justificades
per cicle en què abandonen els alumnes

CICLE EN QUÈ ABANDONEN FALTES D’ASSISTÈNCIA NO JUSTIFICADES A L’ÚLTIM CURS

ESO I Cicle i PGS 225,92

ESO II Cicle 124,94

Batxillerat/CFGM 136,27

Total 148,46

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.
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Com podem comprovar a la taula 4.30, el nombre mitjà de faltes no justifica-
des és molt alt entre els que abandonen prematurament. Destaca especialment
la mitjana d’hores de classe perdudes al primer cicle de l’ESO (una mitjana de
225,9 a l’últim curs, entre els que abandonen a ESO I i PGS), que resulta co-
herent amb l’anàlisi que fèiem (apartat 4.2) del comportament acadèmic dels
que abandonen en aquests moments. Queda per resoldre la qüestió de si els
que abandonen abans tendeixen a incórrer en més absències no justificades, si
bé les dades no apunten en aquesta direcció (taula 4.31).

TAULA 4.31

Faltes d’assistència segons el cicle en què abandonen els alumnes
En percentatge

CICLE EN QUÈ
ABANDONEN

FALTES D’ASSISTÈNCIA NO JUSTIFICADES
TOTAL

CAP 1-50 51-100 101-200 MÉS DE 200

ESO I Cicle i PGS 34,7 13,0 7,6* 18,4 33,1 19,4

ESO II Cicle 16,3* 37,0 32,8 41,9 23,1 32,5

Batxillerat/CFGM 49,0 50,0 59,7 39,7 43,8 48,1

Nombre d’alumnes
amb dades 49 138 119 136 121 563

Font: mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008 (*n<10).

El panorama que presenta la relació entre l’absentisme (mesurat per faltes
no justificades) i el moment de l’abandonament no és gens clar. En observar
l’abandonament precoç, comprovem que els que falten a més de 200 classes
abandonen abans, però els que no falten mai a classe els superen en percen-
tatge. Si observem la relació amb l’accés a cicles postobligatoris, sembla una
mica menor a partir de les 100 absències a classe no justificades, però la di-
ferència amb els no absentistes o els que falten poc a classe no és gaire signi-
ficativa. En definitiva, amb les dades que tenim, i al contrari del que podríem
suposar, un absentisme més gran no comporta abandonar més aviat, tot i que,
hi insistim, parlem sempre de casos de fracàs.
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4.6. Apunts finals sobre el procés de fracàs

Dels elements analitzats podem treure algunes conclusions. Les dues realitats
quasi universals entre els que fracassen són la repetició de curs (88%) i l’ab-
sentisme (91%) en els estudiants presencials.

Només el 27% dels que abandonen ho fan un cop arribats a l’edat legal o
abans, segons l’ETEFIL (un 24% en els expedients). Segons els expedients,
solen fer-ho en el primer cicle (aquí el 38% abans de l’edat legal, i el 49% als
16 anys). En el segon cicle només el 23% abandona en fer els 16 anys. Els que
canvien de centre a l’ESO abandonen menys en el primer cicle que els que no
ho fan (20% enfront del 47%).

En la mostra d’expedients analitzats, els problemes de disciplina només afecten
seriosament el 28% dels que abandonen. Aquests problemes es concentren en
els que abandonen l’ESO en el primer cicle (són el 60% d’aquests) i quasi de-
sapareixen al batxillerat (8%). Entre els que tenen problemes de disciplina, el
86% dels que abandonen no obtenen el títol obligatori. No hi fa res la gravetat
del problema o de la sanció: tots presenten resultats d’abandonament semblants
(tant si són advertiments com expulsions). Els pares d’aquests alumnes solen
donar més respostes positives als requeriments del centre que no pas els altres
(no sembla que sigui un problema de desvinculació entre família i centre, ni de
pares que no es preocupen pels fills).

Les mesures de diversificació utilitzades són bones en el diagnòstic (identi-
fiquen els alumnes amb més problemes), però no tant en el tractament. En
el cas de les mesures pensades per a casos en principi menys greus, com són
ara l’educació compensatòria i l’adaptació curricular significativa, arriben al
trist resultat d’aconseguir que ni un sol dels expedients analitzats en l’estudi
continuï en postsecundària. Els alumnes amb més problemes, amb necessitats
educatives especials, ho aconsegueixen en el 9% dels casos. El programa amb
més èxit és el de diversificació curricular, amb almenys un 28% en postobliga-
tòria, tot i que arriba tard per a molts alumnes (ja que s’aplica a tercer d’ESO).
El problema és que la majoria dels que després fracassen acaben al batxillerat,
la qual cosa remet als problemes d’orientació assenyalats més amunt.

Podem establir perfils de comportament acadèmic segons el moment d’aban-
donament:
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1. Els que abandonen en el primer cicle de l’ESO tenen una desvinculació
respecte a totes les assignatures, tendeixen a no presentar-se als exà-
mens i abandonen quan arriben a l’edat legal o, molt sovint, abans dels
16. Aquest perfil és el que apareix entre els que abandonen en garantia
social.

2. Els que abandonen en el segon cicle de l’ESO tenen millors resultats als
primers cursos. Els que segueixen l’itinerari habitual estableixen diferèn-
cies entre assignatures, i deixen de presentar-se a matemàtiques, anglès
i física i química. Els de diversificació curricular tenen més suspensos i
solen deixar de presentar-se amb menor freqüència als exàmens, fet que
provoca que els resultats per als que abandonen siguin millors que els
dels que continuen l’itinerari habitual. També concentren problemes en
assignatures com ara anglès i altres de l’àmbit cientificotècnic. La diver-
sificació té resultats més bons amb els homes que no pas amb les dones.

3. El batxillerat concentra els abandonaments en Ciències Socials (presencial)
i Ciències de la Salut (a distància). Els presencials arriben amb alguna
assignatura suspesa de l’ESO (10%). En aquesta etapa baixa el nombre
de no presentats, sobretot entre les dones, cosa que provoca que tinguin
resultats millors que els homes. En el batxillerat a distància es donen
diferències més grans en els resultats segons l’especialitat: és alt l’aban-
donament al primer curs en Ciències Socials i Humanitats (alumnes que
no es presenten a exàmens), mentre que a segon els pitjors resultats es
concentren a la resta d’especialitats.

4. Els fracassos en els CFGM són pocs, el 22% de postsecundària (tot i que
amb les limitacions apuntades). Tots han repetit curs. L’abandonament
en aquest cicle es dóna al primer curs per suspendre assignatures (no per
deixar de presentar-se als exàmens). El perfil acadèmic previ, excepte
en la repetició de curs, és semblant al del batxillerat; optar per una via
o l’altra apunta de nou a una qüestió d’orientació que privilegia la via
academicista del batxillerat com la més desitjable.
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V. Els motius del fracàs escolar

Queda pendent d’analitzar una cosa: els que han abandonat abans d’aconseguir un
títol postobligatori, com expliquen la seva decisió? Quin procés els porta a pren-
dre-la? Abordem aquesta qüestió a partir de diverses fonts complementàries: la
informació que ens donen algunes preguntes de l’ETEFIL, una sèrie d’entrevistes
en profunditat a joves que han abandonat no fa gaire, i entrevistes breus als direc-
tors (i, en molts casos, als orientadors) dels centres on hem recollit els expedients.
Es tracta de presentar de manera sistemàtica aquestes percepcions del fracàs.

Entre les qüestions que abordarem hi ha els factors d’expulsió del sistema en-
front dels factors d’atracció de l’entorn exterior. La voluntat d’independència i
d’autonomia, la valoració comparada de l’estudi i la feina i les aspiracions aca-
dèmiques dels que abandonen prematurament són algunes qüestions bàsiques. Es
tracta d’acostar-nos a la manera de viure i experimentar el procés de l’escolaritat,
incloent-hi la imatge global de sistema educatiu que tenen els que l’abandonen.
Tot plegat sense perdre de vista les causes que expliquen el fracàs escolar, segons
els docents.

5.1. Treballar o deixar l’escola

Una de les informacions més interessants que permet analitzar l’ETEFIL és la
raó adduïda pels estudiants per abandonar els estudis. Reconstruïm el mostrari
de les opcions que ofereix l’enquesta en quatre grans categories: els abando-
naments a causa de la feina (és a dir, pel fet d’incorporar-se a una feina o bé
per la intenció de buscar-ne), el canvi d’estudis, el rebuig explícit a continuar
estudiant i la sensació d’impossibilitat de fer-ho. La causa principal de gairebé
la meitat dels abandonaments precoços amb la secundària incompleta és el
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rebuig, mentre que en una tercera part dels casos, la causa n’és la incorporació
al mercat de treball.

Les diferències per sexe remeten bàsicament a la importància relativa de la
incorporació al mercat laboral com a raó esgrimida. Entre els nois, un terç
exacte afirma que ha abandonat per incorporar-se a una feina o per buscar-ne
alguna, mentre que entre les noies aquesta proporció és d’un quart.

Quan contemplem les diferències derivades del nivell d’estudis dels pares o
de la titularitat del centre, però, resulta més complicat treure conclusions. El
canvi d’estudis és el motiu menys adduït per a l’abandonament pels fills dels
que no van completar els estudis, i el rebuig es fa més explícit. Les altres di-
ferències significatives dins la taula són petites i difícils d’interpretar. Aques-
tes diferències segons l’origen social es traslladen al context institucional. En-
tre els que estudiaven en centres concertats la proporció que afirma abandonar
per canvi d’estudis és cinc punts percentuals més alta. A les categories majo-
ritàries, però, les diferències amb prou feines són significatives: una proporció
lleugerament més alta als centres públics que se’n va al mercat de treball, i cap
diferència significativa en els nivells de rebuig.

TAULA 5.1

Motiu de l’abandonament segons el sexe, els estudis dels pares
i la titularitat del centre
En percentatge

MOTIU DE L’ABANDONAMENT

FEINA CANVI D’ESTUDIS REBUIG IMPOSSIBILITAT

Sexe Homes 33,1 13,6 46,6 6,6

Dones 24,2 16,4 50,7 8,8

Estudis màxims
dels pares
(recodificats)

Sense estudis 27,7 10,9 53,0 8,3

Obligatòria 31,1 15,2 46,7 7,0

Batxillerat 29,8 16,7 41,9 11,6

Professional 26,8 18,1 43,6 11,4

Superior 28,2 17,6 45,8 8,4

Titularitat del centre Públic 30,6 13,7 47,9 7,8

Privat o concertat 27,3 18,6 48,6 5,4

Font: ETEFIL 2005.
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Les diferències en els motius per l’edat d’abandonament són petites, tot i que
les raons relacionades amb la impossibilitat de continuar estudiant augmenten
amb l’edat, mentre que el rebuig disminueix.

La taula 5.2 presenta els motius tant de l’elecció d’estudis com els d’abandona-
ment dels que acaben l’ESO. Cal fer tres consideracions sobre aquesta taula. La
primera és que s’ha recodificat l’oferta de categories que comprenia el qüestio-
nari en sis grups en el primer cas i cinc en el segon. Les categories que presenta
el quadre s’expliquen per elles mateixes. Tres responen a una concepció instru-
mental dels estudis: per aconseguir una feina després d’acabar-los, per continuar
després altres estudis de nivell superior, o bé per estalviar esforços en els estu-
dis.(1) En segon lloc, la qüestió sobre la motivació per triar uns estudis o uns al-
tres no es planteja, com és lògic, als que abandonen després d’acabar l’ESO. En
tercer lloc, alguns dels que han completat cicles formatius o batxillerat responen
a les motivacions de l’abandonament. Això vol dir que han abandonat i, més
tard, s’han tornat a incorporar als estudis. Les preguntes sobre l’abandonament
i l’elecció s’apliquen al primer abandonament i a la primera elecció d’estudis,
de manera que els estudiants que han abandonat o que han començat a estudiar
més d’una vegada només responen la primera vegada.

TAULA 5.2

Motius per a l’elecció d’estudis dels alumnes que acaben l’ESO,
segons les trajectòries posteriors
En percentatge

FALLEN CONTINUEN ES TITULEN

BATXILLERAT CF BATXILLERAT CF BATXILLERAT CF

Motiu per a
l’elecció dels
estudis

«Li agradaven» 48,4 59,9 53,5 51,0 55,9 58,9

Instrumental: feina 9,7 16,8 9,1 6,1* 6,1 16,3

Instrumental: estudis 18,8 4,5 24,8 16,3 30,0 10,5

Instrumental: facilitat 17,0 8,7 7,5 15,0 5,0 8,1

Influència de l’entorn 2,3 1,6* 1,2* 1,4* 1,0 2,2

Indiferència o «rebot» 3,9 8,4 3,9 10,2 2,1 4,0

Font: ETEFIL 2005 (*n<10).

(1) Davant d’aquestes possibilitats, l’opció del gust apareix com la majoritària. Podem considerar la categoria «li
agradaven» com un tipus de no-resposta: és molt probable que inclogui tots els estudiants que trien estudis sense
un motiu gaire clar, a més de tenir un fort component de desitjabilitat social. Per tant, cal anar amb compte en la
interpretació que en fem.
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Les diferències més importants entre els diversos grups tenen lloc en les op-
cions de caràcter instrumental. És evident que la capacitació per a la feina
entre els que comencen estudis de formació professional és el doble que entre
els que fan batxillerat, tot i que no podem considerar-la l’opció majoritària.
Són també aquests grups els que manifesten en una mesura més gran que van
triar els seus estudis perquè «els agradaven». Continuar estudiant per passar
a estudis superiors (com ara la universitat) és el motiu esgrimit més sovint
–després del supòsit del gust– entre els que opten pel batxillerat, però és molt
minoritari entre els estudiants de cicles formatius. Finalment, la facilitat com
a motiu a l’hora de triar els estudis és més freqüent entre els que treuen mals
resultats i no aconsegueixen acabar, tant el batxillerat com la formació pro-
fessional, encara que un cop més sigui quasi el doble entre els que acaben la
formació professional. Això mateix passa quan els estudiants trien uns estudis
per indiferència o de rebot. Una part de les opcions estan lligades a l’origen
social i, per tant, la seva distribució a la taula 5.2 s’explica per aquest motiu.

La distribució de les raons per abandonar o la seva racionalització canvia així
mateix segons la trajectòria posterior (taula 5.3). Aconseguir feina és el motiu
principal per a una tercera part dels que abandonen després de començar la
formació professional i d’una quarta part per als que ho fan amb el títol de
secundària. Hem de remarcar el fet que la sortida dels estudis amb la forma-
ció professional acabada té, pel que fa a la feina, una distribució semblant a
l’abandonament amb els estudis professionals sense acabar. Això suggereix
que hi ha una dificultat a l’hora d’analitzar els abandonaments en els cicles
formatius, ja que si bé una part són pròpiament fracassos per no completar
els estudis elegits, una altra part són deguts, segons fonts molt diverses, a
l’èxit de la tria, en el sentit que els estudiants dels darrers cursos de forma-
ció professional troben feina sense gaires dificultats –per comparació amb els
d’altres grups i segons l’especialitat de formació professional–, i fins i tot es
dóna el cas que els mateixos centres han de negociar amb les empreses del
sector la retenció dels estudiants fins que acaben el cicle. Des d’aquest punt
de vista, algunes especialitats de la formació professional corren el perill de
desaparèixer, davant les dificultats per adaptar els ritmes educatius amb els
empresarials.
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TAULA 5.3

Motius de l’abandonament segons el moment i el tipus d’estudi
En percentatge

MOTIU DE
L’ABANDONAMENT

TRAJECTÒRIA POSTERIOR

NO COMENCEN
POSTSECUNDÀRIA

FALLEN CONTINUEN ES TITULEN

BATXILLERAT CF BATXILLERAT CF BATXILLERAT CF

Aconsegueix
una feina 24,3 18,6 31,3 13,0* 8,9* 11,5 29,1

Assoleix
el nivell desitjat
i/o busca feina 26,9 17,1 19,9 10,9* 16,1* 15,8 44,9

Canvi d’estudis 15,0 8,9 5,5 10,9* 10,7* 26,1 10,0

Rebuig 23,3 25,0 21,5 15,2* 23,2 13,9 5,6

Impossibilitat 10,6 30,4 21,8 50,0 41,1 32,6 10,3

Font: ETEFIL (* n<10).

Cal destacar les diferències entre el rebuig als estudis i la impossibilitat
d’acabar-los com a motius de l’abandonament per als que no completen
l’ESO. Es tracta d’un indicador fiable de resistència, ja que el 23% dels que
no acaben l’ESO i una quarta part dels que abandonen el batxillerat ho fan
per aquestes raons. La proporció dels que han acabat el batxillerat després
d’abandonar és del 14% –són estudiants reciclats–, mentre que entre els que
acaben els cicles formatius la proporció és del 6%. La impossibilitat –és a dir,
raons personals, familiars o econòmiques– és el motiu manifestat per un 45%
dels que s’hi reincorporen després d’haver abandonat, i per una tercera part
dels de batxillerat, tant si acaben els estudis com si no ho fan.

És interessant comprovar que els motius dels nois i les noies per abandonar
els estudis són diferents. La taula 5.4 mostra que aconseguir una feina –real o
desitjada– és un motiu més freqüent entre els homes que no entre les dones.
Això és especialment rellevant en els que no comencen estudis postsecundaris
i els que abandonen en els cicles formatius. El rebuig com a raó, però, és més
freqüent entre les noies que no comencen estudis postsecundaris o les que
acaben amb un títol de batxillerat.
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TAULA 5.4

Motiu de l’abandonament segons trajectòria educativa per sexe
En percentatge

MOTIU DE
L’ABANDONAMENT

TRAJECTÒRIA POSTERIOR

NO COMENCEN
POSTSECUNDÀRIA

FALLEN CONTINUEN ES TITULEN

BATX. CF BATX. CF BATX. CF

Aconsegueix
una feina

Home 64,9 61,5 59,4 50,0* 60,0* 60,4 59,2

Dona 35,1 38,5 40,6 50,0* 40,0* 39,6 40,8

Assoleix el nivell
desitjat i/o busca
feina

Home 68,3 59,1 73,8 80,0* 44,4* 54,5 53,5

Dona 31,7 40,9 26,2 20,0* 55,6* 45,5 46,5

Canvi d’estudis Home 34,5 63,0 52,9 40,0* 33,3* 46,8 51,1

Dona 65,5 37,0 47,1 60,0* 66,7* 53,2 48,9

Rebuig Home 47,8 58,1 62,1 42,9* 53,8* 44,8 48,0

Dona 52,2 41,9 37,9 57,1* 46,2* 55,2 52,0

Impossibilitat Home 41,5 41,4 64,2 43,5 65,2 40,4 50,5

Dona 58,5 58,6 35,8 56,5 34,8* 59,6 49,5

Font: ETEFIL 2005 (* n<10).

5.2. La transició a la vida adulta

El fet d’abandonar els estudis es concep com una transició a la vida adulta.
El projecte de vida adulta està marcat pels rols socials vinculats al gènere. En
aquesta línia, a l’hora de prendre la decisió d’abandonar els estudis, un dels mo-
tius fonamentals al·ludits en les entrevistes, en coherència amb el que acabem de
veure, és iniciar la vida laboral, o bé buscar feina, o bé fer passos cap a una vida
adulta d’un altre tipus (vida en parella, amb fills o sense). Per a la pràctica tota-
litat dels que abandonen prematurament, la feina encarna la vida real, el que és
important, enfront de la formació com a moment preparatori i menys important:

–L’important... és que l’important en aquesta vida és treballar. Això és
l’important en aquesta vida!
(E3.6)

Aquesta importància que s’atorga a la feina és molt present entre la classe
obrera. També entre els immigrants, molts dels quals només continuen la for-
mació mentre esperen «els papers» (E5.1), o bé perquè els obliga l’empresa, ja
que són menors i per al contracte se’ls exigeix el títol de graduat.
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–Sí, va ser a la feina, m’hi van obligar. En aquell moment encara era menor
d’edat i m’hi van obligar.
(E5.3)

I comença a ser part del discurs dels gitanos. Ells mateixos consideren aquest
interès per la feina com un «progrés», com una cosa nova. En paraules d’una
jove:

–Perquè sí!, perquè és un progrés, això. S’ha de treballar! Si no, què fas en
el futur? Què fas, si no treballes? Et mors de fam treballant... i últimament
et mors de fam, per això. Cal treballar! Això és molt clar. A casa sempre, cal
treballar perquè sí! El meu cunyat, que es va casar amb la meva germana, no
era gaire treballador. I fins el meu pare li deia: «S’ha de treballar, s’ha de tre-
ballar». Ara és al revés, ara és ell que li diu al meu pare que s’ha de treballar.
Però al principi li costava moltíssim.
(E4.9)

Malgrat aquesta importància percebuda, cal assenyalar que molts dels entre-
vistats deixen la feina en el terreny de la teoria. És a dir, encara que en el
moment d’abandonar «tenia al cap que volia treballar» (E1.4), en realitat reco-
neixen que no s’han plantejat seriosament buscar feina. En alguns casos sem-
bla que han fet algun intent; narren experiències ocasionals de buscar feina,
però sense èxit ni persistència. Per a les dones, les responsabilitats domèsti-
ques cobreixen aquest espai, i afirmen que «m’estimo més ser a casa» (E4.4),
com analitzem més detalladament més avall.

En tot cas, la idea compartida per tots sobre la feina en el moment d’abandonar
és que es tracta del mitjà per deixar de perdre el temps. Una experiència edu-
cativa no gaire reeixida i l’obligatorietat de romandre al centre encara que no
s’hi faci res, acaba provocant, pel cap baix, avorriment. Davant d’això, pren
força la idea de «posar-te a treballar per fer alguna cosa útil» (E2.1), com
una manera de sortir del tedi d’uns estudis dels quals es van desconnectar fa
temps.

L’altra idea generalitzada és l’associació de la feina amb els diners. Gràcies
als diners «fas el que vols» (E1.4), i això permet escapar del control i la depen-
dència dels progenitors. Això vol dir que, en el moment de l’abandonament, la
idea és tenir diners per a les despeses pròpies, vinculades al lleure i al consum.
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En general, el que busquen és la independència: respecte de la família i de
l’escola, i també per al consum.

–Volia posar-me a treballar, guanyar diners per poder sortir de festa i com-
prar els meus capritxos.
(E3.5)

Per a aquests alumnes l’interessant és fora del centre, on un pot fer el que vol
i, en aquest sentit, sentir-se lliure. Sobretot pel que fa als horaris d’oci nocturn.
Escapar del control patern és molt important en l’adolescència, quan es prenen
aquestes decisions.

–I jo que els dic: «Molt bé, ara me’n vaig a viure fora de casa i faré el que
vull». A la llibertat, vaig anar!
(E1.4)

L’oci nocturn del cap de setmana és la realitat, la vida, enfront dels estudis
(una mera preparació) i fins i tot enfront d’una feina rutinària. El consum
d’alcohol i la festa són els llocs on cal estar, la vida mateixa. De fet, per a
molts joves és el que més s’apropa a la felicitat, però per arribar-hi fan falta
diners.

–Mai no he faltat al que era la vida, així, humana. Bé, el diumenge aigua, que
és molt bona. Feliç, feliç... mai no n’ets, de feliç. Però bé: mentre no em faltin
els diners per sortir de festa i tot plegat!
(E5.3)

En el cas d’alguns immigrants, els objectes de consum encarnen el desig de
ser un més. Els espanyols gaudeixen d’una sèrie de coses perquè els seus pares
els hi proporcionen. Els joves immigrants volen posseir els mateixos objectes
i, atesa la seva situació familiar, han de treballar per poder-los comprar.

–Sí, sí, la meva idea era acabar els estudis bé. Però tot va començar quan un
comença a voler aquestes coses. Tenir diners per a les pròpies coses, sense
haver de demanar-los als pares. La majoria d’espanyols ho tenen. La majo-
ria. En canvi, quan ets aquí, el que vols és realitzar la vida. Els meus pares,
per exemple, aquí, és diferent, saps? No poden donar el mateix que donen els
altres.
(E5.1)
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En tot cas, la «remuneració econòmica» (E3.5), el fet que «a final de mes
cobraré alguna cosa» (E3.2), és quasi sempre la primera raó al·ludida quan
afirmen que s’estimen més treballar en lloc d’estudiar. Tanmateix, un cop
porten un temps treballant, s’adonen que no n’hi ha prou a tenir diners per als
capritxos, que hi ha coses més importants.

–Jo, fins als 16 anys, he estat un immadur totalment, i bé, doncs això, no tenia
ningú damunt meu i deia: «Però si estic de puta mare! Tinc feina i guanyo di-
ners», perquè era aquí on treballo. «Tinc els meus diners, li’n dono uns quants
a ma mare però en tinc per a mi, tinc la meva moto...». O sigui, vaig pagar la
moto i estava com un rei. I deia: «Sóc feliç!». Però és clar, passa el temps i
t’adones que tenir una moto no és el més important, tenir una consola de joc
no és el més important.
(E3.3)

Aviat descobreixen que el món del treball molt sovint no és tal com esperaven.
En alguns casos, les primeres experiències laborals dels que abandonen pre-
maturament són la causa última de l’abandonament: deixes d’estudiar perquè
t’han ofert tenir cura d’una persona gran (E5.11) o d’un nen (E3.6) o, fins i tot,
perquè t’han fet una oferta que després ni tan sols s’arriba a materialitzar, de
manera que aquesta feina que actua com a detonant definitiu pot ser més una
excusa que no una causa.

–Ho hauria deixat! Però aquella oferta també era com una excusa per deixar
d’estudiar.
(E5.1)

Els sectors en els quals troben feina són els que acumulen llocs de treball no
qualificats: a més dels relatius a fer-se càrrec de nens i gent gran, que ja hem
al·ludit, la neteja és un altre sector habitual per a les noies. L’hostaleria (bars,
cafeteries) és el més habitual per a tots dos sexes. L’agricultura en explota-
cions familiars és l’inici per a alguns nois (però hi duren pocs mesos).

Les dades de l’Enquesta de població activa sobre els ocupats que tenen entre
16 i 19 anys confirmen aquest panorama. Amb les dades sobre ocupació (taula
5.5), observem la concentració dels joves en serveis de restauració, personals
i comercials, com també en feines no qualificades. La distribució per sector
d’activitat també és coherent amb el panorama que ofereixen les entrevistes,
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que mostren una concentració en l’hostaleria i el comerç, a més d’altres ser-
veis i l’agricultura.

TAULA 5.5

Presència percentual en algunes ocupacions i branques d’ocupats
joves (16-19) i ocupats en edats laborals centrals (30-49)

DE 16 A 19 ANYS DE 30 A 49 ANYS

5. Treballadors de serveis de restauració, personals,
protecció i venedors de comerços 32,9 15,7

9. Treballadors no qualificats 24,5 14,0

A. Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 7,5 3,9

G. Comerç a l’engròs i al detall, reparació de vehicles
de motor i motocicletes 23,8 15,4

I. Hostaleria 12,7 6,8

S. Altres serveis 3,6 2,0

Font: EPA 2009. Primer trimestre.

Les condicions de treball que narren els entrevistats són dolentes, no tan sols
pels sous baixos, sinó també pels horaris que dificulten les relacions personals
o la vida familiar, a part de la inestabilitat: quasi tots declaren haver passat per
més d’un lloc de treball des que van deixar els estudis.

L’accés a una feina sol tenir lloc, molt sovint, per mitjà de coneguts. Alguns,
sobretot els alumnes de classe mitjana, a causa del poder de les seves xarxes
socials, pensen que trobar feina és fàcil, ja que el fet de no tenir formació ni
cap títol no representa un problema per trobar feina, o fins i tot per «tenir un
ofici» (E2.1), llevat que vulguis presentar-te a oposicions.

La manca de formació, però, sí que és un problema per als dels altres estrats
socials. Encara que tinguin contactes, fins i tot de familiars llunyans amb els
quals han treballat irregularment, en el moment de formalitzar la relació el títol
(del qual estan mancats) resulta imprescindible. No sembla que les xarxes els
brindin la seguretat que ofereixen als de classes superiors, ni tan sols quan la
família s’hi implica.

–Com sempre, m’han sortit feinetes gràcies a alguns contactes, aquí i allà, per
treballar i guanyar uns quants calés... Però és clar, un cop has d’entrar per
contracte i necessites el graduat, no m’han agafat enlloc. Ara ja no m’agafen
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i... el necessites per a tot! Com que he estat sempre amb la meva família, tre-
ballant i fent coses, doncs pensava que seria igual de fàcil... però no!
(E3.1)

L’excepció a aquestes condicions de treball la brinda l’exèrcit, que és
l’aspiració d’alguns entrevistats, i la feina actual, amb la qual altres entrevis-
tades es declaren molt satisfetes. Així, doncs, quasi tots els entrevistats acaben
reconeixent la necessitat de la formació, un cop que l’han abandonada i han
conegut el que els ofereix el mercat laboral. És gairebé un tòpic allò de «Pre-
fereixo estudiar a estar servint copes» (E1.2), o fent la tasca que sigui. Tot i
que saben que hi ha feines per a les quals no s’exigeix cap mena de formació
o títol, com en l’hostaleria, l’opinió general és que «no tenir el graduat tanca
moltes portes» (E3.3), ja que «te l’exigeixen fins per escombrar el carrer»
(E3.1). Per això la majoria es penedeixen de no haver aprofitat el temps i
obtingut un títol.

Els que van optar per la garantia social com una formació més propera a la
feina que volen fer es troben que, d’una banda, amb la preparació rebuda no
n’hi ha prou per fer bé la feina desitjada («els mitjans no eren suficients per
sortir realment preparat» [E3.3]) i, de l’altra, les empreses no valoren el títol a
l’hora de seleccionar personal.

–He anat a dues perruqueries amb els títols, però una et diu que no «per-
què no tens gaire experiència», però si és per fer d’aprenent és perquè n’has
d’aprendre, no? No fa falta experiència, no ho sé... I altres cops perquè no en sé.
(E4.2)

Quan els no titulats en l’ESO busquen feina, saben prou bé que «fins i tot el
graduat sol és ben poca cosa» (E3.1). El que consideren que realment pot ser
útil són els cicles formatius de grau mitjà, però diuen que a l’institut amb prou
feines els en van parlar. En resum, no és fàcil trobar feina «sense ofici» (E3.5).
A més d’aquesta necessitat general d’una millor formació, alguns parlen de la
necessitat d’un títol per a una feina concreta, com ara el de batxillerat per ser
sergent (E1.6) o l’ESO per ser policia (E3.3).

Pràcticament tots estan d’acord, poc temps després d’abandonar els estudis,
sobre el valor que tenen en el mercat laboral, principalment el de les titula-
cions superiors. Això diuen els que es queden enrere, a primària: «Amb una
carrera pots anar on vulguis a treballar» (E4.2). Els que arriben més enllà i han
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completat l’ESO, però, no ho tenen tan clar. En canvi, els gitanos consideren
la formació especialment necessària perquè la seva forma tradicional de vida
és en extinció:

–Sí, jo crec que en els temps que corren, el mínim és anar a escola, aprendre a
llegir i a escriure. Però jo crec que ja som en altres temps, allò de casar-se als
tretze o catorze anys ja no s’estila. Cal treure’s la carrera i aquestes coses.
Perquè veiem com està la vida, i com diem nosaltres, els gitanos, al mercat!,
que aquesta frase és nostra. Això s’acaba! Per això és recomanable, almenys
des del meu punt de vista, que estudiïs, que facis alguna cosa en la vida.
(E4.7)

En alguns casos, els que han abandonat prematurament es queixen, a més,
que el que els falta és el títol i no els coneixements, i aquest fet els impedeix
treballar perquè se’ls exigeix aquesta credencial. Els falta «obtenir el diploma,
però saber-ho ja ho sé» (E5.3).

Malgrat aquest discurs de valoració de l’educació, es tracta de joves que han
abandonat la seva formació, si més no de moment. Un problema al·ludit per no
reprendre els estudis és que, quan comencen a treballar, ja no poden continuar
estudiant, tenint en compte les condicions laborals: la durada de la jornada o
els canvis de torn.

El projecte de transició a la vida adulta no només es tradueix en la recerca de
feina. N’hi ha que abandonen la seva formació per anar a viure en parella o per
tenir fills. Entre les dones entrevistades, aquesta opció és molt més freqüent
del que podríem esperar. És quasi universal entre les gitanes, molt freqüent en
el món rural i també és present entre les dones urbanes. Per als homes, només
és una part del discurs quan justifiquen per què no poden deixar de treballar
per reprendre els estudis, ja que tenen responsabilitats familiars (E3.5).

Per a moltes dones, la família continua sent l’objectiu vital fonamental, encara
que siguin de les que abandonen més tard els estudis. I associen la seva realit-
zació personal més a aquestes realitats que a la feina.

–Jo volia el que volien totes les xavales de la nostra edat: trobar un bon xicot!
El que tinc ara: un bon xicot i a formar una família. Arribarem pitjor o millor
a final de mes, però saps que hi és.
(E3.6)
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Són bastants els casos en què el fet de tenir parella i prendre la decisió d’anar
a viure plegats precipita l’abandonament dels estudis, que no es reprenen en-
cara que la relació es trenqui. La relació sembla que satisfà les aspiracions de
llibertat d’aquestes adolescents.

–Doncs això: jo pensava que aniria cap a la llibertat, a dir «ara tindré una
casa, faig el que em dóna la gana, surto quan em dóna la gana, m’organitzo
com em dóna la gana».
(E1.4)

També per a les alumnes gitanes formar una parella, moltes vegades casant-
s’hi o, almenys, prometent-s’hi, és força sovint la raó que addueixen per
deixar els estudis. El pes de la parella és un motiu suficient: «Vaig parlar amb
el meu nòvio i ho vaig deixar» (E4.4). Fins i tot passa en els rars casos en què
continuen fins a tercer d’ESO: «Em vaig casar i ho vaig deixar» (E4.6). No es
plantegen cap altre futur que «segur, casada i amb fills. I sense fer res» (E4.9).
Aquesta responsabilitat domèstica inclou també tenir cura dels germans pe-
tits, un motiu al·ludit per abandonar fins i tot en primària. En tot cas, afirmen
que l’opció de la responsabilitat domèstica és molt més atractiva que l’esforç
d’anar al centre educatiu.

–Endreçar la casa i després... doncs veure la tele o sortir a fer un volt. S’hi
està millor que a l’institut!
(E4.4)

En resum, als que abandonen prematurament el treball els sembla més atractiu
que els estudis, el consideren com el món real, l’important. Els permet aban-
donar la sensació de pèrdua de temps que tenen en el sistema educatiu, i també
afrontar les seves pròpies despeses en un primer moment. Però les feines que
obtenen no els satisfan per les males condicions: sous baixos i horaris esgota-
dors; aleshores reconeixen la importància de la formació per a la feina, però
ja és massa tard, perquè les responsabilitats, els horaris i fins i tot la manca
d’hàbit i el mal record del període formatiu els impedeixen tornar a classe.
També cal destacar que la família continua sent l’opció vital bàsica, també a
l’hora d’abandonar els estudis, de bastantes dones.



144 FRACÀS I ABANDONAMENT ESCOLAR A ESPANYA

5.3. El valor de l’estudi i el treball

L’ETEFIL demana als enquestats que valorin la importància de cinc aspectes
de la vida en una escala d’1 a 5, i aquest innocent element del qüestionari
permet fer algunes distincions importants en la configuració de les actituds
dels joves (taula 5.6). El panorama general no presenta sorpreses: la valoració
de la família és en general elevada, seguida en puntuació del temps de lleure,
el treball, els estudis i la participació social. De manera coherent amb la idea
que les dones arriben primer a la maduració personal, les noies donen una
puntuació més elevada a la família i als estudis, i els nois al temps de lleure.
Tanmateix, de les diferències per sexe en les puntuacions atorgades a cadas-
cun d’aquests factors, només són significatives les relacionades amb el temps
de lleure, la família i la formació.(2)

TAULA 5.6

Valoració donada a diversos aspectes segons el sexe, l’edat de sortida
de l’ESO i el nivell educatiu dels pares
Joves amb l’ESO acabada

TEMPS
DE LLEURE

PARTICIPACIÓ
SOCIAL

TREBALL FAMÍLIA FORMACIÓ

Sexe Homes 2,18 1,40 2,01 2,66 1,75

Dones 1,94 1,42 1,98 2,80 1,87

Edat de sortida
de l’ESO

Fins a 16 anys 2,03 1,41 1,92 2,72 1,91

Més de 16 anys 2,11 1,40 2,16 2,75 1,58

Nivell educatiu
dels pares

Sense estudis 2,01 1,37 2,17 2,82 1,62

Obligatoris 2,06 1,39 2,10 2,79 1,66

Batxillerat 2,07 1,38 1,92 2,78 1,85

Formació professional 2,03 1,43 2,02 2,66 1,86

Universitat 2,11 1,43 1,84 2,67 1,96

Nota: puntuacions d’1 a 5.
Font: ETEFIL 2005. Elaboració pròpia.

(2) Les diferències observables entre nois i noies en la valoració de la participació social i el treball no són signi-
ficatives amb un nivell de confiança del 95%. Cal tenir en compte, a més a més, que quan són significatives, les
diferències són molt lleus.
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Si parem atenció a l’edat en què els estudiants acaben l’ESO, en resulta un
panorama lleugerament diferent. Aquí les diferències entre els estudiants
que acaben l’ESO i els que no ho fan són significatives en les valoracions
del treball i de la formació, i, amb un nivell de confiança del 94,4%, en la
del temps de lleure. No obstant això, són complexes d’interpretar i, abans
de fer-ho, cal tenir en compte quin és el pes dels estudis dels pares en les
diferències en la valoració relativa del treball i dels estudis.(3) Comptat i
debatut, els estudiants amb més endarreriment tendeixen a afavorir la impor-
tància del treball, i els que porten millor els estudis tendeixen a afavorir la
importància de la formació. Les diferències per sexe responen, d’una banda,
a l’èxit relatiu de nois i noies en el sistema educatiu i, de l’altra, a una va-
loració més gran de la família i una menor valoració relativa del treball per
part de les dones.

Podem interpretar aquests resultats de diverses maneres. La primera, d’acord
amb el principi de limitació de la dissonància cognitiva, suggereix que ca-
dascú valora la realitat segons l’èxit que hagi assolit en el sistema educatiu.
D’aquesta manera, en la distribució de les valoracions respectives del treball i
els estudis apareix l’efecte del rendiment dels nois a l’aula, i no la seva causa.
La segona interpretació possible és que els resultats en el sistema educatiu
siguin una conseqüència de la valoració personal dels estudis i el treball. És a
dir, els estudiants que valoren els estudis com una cosa important tendeixen a
esforçar-se més a l’aula, mentre que els que valoren més el treball s’hi esfor-
cen menys o surten del sistema tan aviat com poden. Aquesta relació entre la
valoració del treball i de la formació i l’esforç dedicat als estudis es vincula
amb un tercer factor, d’origen social, que es podria aixoplugar sota el concep-
te de cultures de classe, segons el qual els fills de família treballadora valoren
més el treball i menys els estudis, mentre que els que pertanyen a la classe mit-
jana reforcen la valoració dels estudis com a component del desenvolupament
personal, la construcció de la pròpia biografia i la responsabilitat pública.

La taula 5.7 mostra les mitjanes en la valoració dels cinc aspectes que el qües-
tionari de l’ETEFIL proposava als joves.

(3) També aquí les diferències significatives s’estableixen en la valoració relativa del treball i la dels estudis, amb
diferències de 0,26 punts en les mitjanes, en el primer cas, i de 0,30, en el segon, entre els valors màxims i mínims.
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TAULA 5.7

Valoració dels diferents aspectes de la vida segons la trajectòria
després de l’ESO

NIVELL D’ÈXIT
EN EL SISTEMA

TEMPS
DE LLEURE

PARTICIPACIÓ
SOCIAL TREBALL FAMÍLIA FORMACIÓ

No acaba l’ESO 2,13 1,29 2,41 2,84 1,33

No comença
postsecundària 2,19 1,37 2,32 2,78 1,33

Falla en el batxillerat 2,08 1,37 2,27 2,79 1,49

Falla en els cicles
formatius 2,17 1,34 2,38 2,85 1,27

Continua estudiant
batxillerat 2,02 1,46 1,99 2,69 1,84

Continua els cicles
formatius 2,01 1,43 2,21 2,67 1,68

Acaba el batxillerat 2,04 1,42 1,84 2,72 1,98

Acaba els cicles
formatius 2,05 1,38 2,21 2,76 1,61

Total 2,05 1,41 1,99 2,74 1,81

Nota: puntuacions d’1 a 5.
Font: ETEFIL 2005.

També aquí tan sols les diferències en la valoració del treball i la formació
són significatives al 95%. Pel que sembla, el gust per l’oci, la participació i
la família estan uniformement repartits entre els joves, excepte amb les di-
ferències per sexe. Un cop més, les valoracions respectives del treball i de la
formació són adequades al nivell d’èxit en el sistema educatiu. Quant al valor
que s’atorga a l’educació, les puntuacions són més elevades entre els que aca-
ben el batxillerat que no pas entre els que es queden als nivells previs, i una
mica menys entre els que encara l’estudien. Així mateix, són més elevades en
la secundària acadèmica que no en la professional. Fixem-nos que no hi ha
diferències significatives en la valoració de la feina entre els que no acaben
l’ESO i els que abandonen els estudis un cop l’han acabada. En la valoració de
la importància del treball hi ha un patró semblant i invers. Els més orientats al
treball són precisament els que són a punt d’entrar al mercat laboral o els que
hi han tingut contacte més aviat, però els que arriben al nivell de batxillerat
tendeixen a considerar-lo, en general, menys important.
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5.4. Les aspiracions i expectatives acadèmiques

Quan miren enrere, sobretot en recordar el que pensaven quan feien primària,
molts dels que després abandonen prematurament aspiraven a professions vin-
culades a títols universitaris. Volien ser metges (E1.4), psicòlogues (E1.6),
periodistes (E3.1), advocats (E3.5), professores (E4.9), informàtics (E4.5),
banquers (E4.3) o arquitectes (E5.9). També hi ha els que es conformen des
del principi a treure el títol obligatori. Cal remarcar que, quan parlem d’aquest
moment inicial, ningú no al·ludeix als títols de cicles formatius de grau mitjà,
que només apareixen més tard, quan es reformulen les expectatives.

En aquesta línia de tenir unes aspiracions acadèmiques pràcticament nul·les hi
ha els que consideren que els estudis han d’acabar un cop adquirits els coneixe-
ments mínims que resulten útils (com ara aprendre a dividir). El criteri de va-
loració és la utilitat concreta; per exemple, aprendre mecànica per arreglar el
cotxe propi. I aquesta mena de coneixements als quals aspiren s’adquireixen,
segons ells, fora de l’àmbit escolar, més en la línia de l’aprenent clàssic que
aprèn veient com ho fan els altres.

–Amb el meu cosí, amb el meu pare, quan he arreglat algun cotxe o alguna
cosa, doncs m’hi poso i n’aprenc! En trec coses. Estic aprenent, però només
per a mi, només per a la família.
(E4.1)

Els entrevistats reconeixen la influència de l’entorn en general i la família en
particular a l’hora de fixar les seves expectatives acadèmiques. Si bé al final
de les entrevistes, a l’hora de definir aquestes expectatives, solen aparèixer-hi
els pares, quan parlen de les influències citen, en primer lloc, el grup d’iguals,
els amics. La clau és la pressió per no destacar, no ser diferent de la resta del
grup, amb la qual cosa les expectatives personals s’ajusten a la tendència ma-
joritària en l’àmbit de relacions de cada alumne.

Pel que fa als gitanos entrevistats, la pressió és especialment forta en aquest
sentit, ja que estudiar és una cosa «rara» (E4.5) i diuen que no coneixen ningú
que hagi acabat primer d’ESO (E4.4). El grup d’iguals els fa canviar d’idea
si tenen cap interès a estudiar. Però no són els únics; també els immigrants
al·ludeixen al fet que la relació amb els amics influeix negativament en les
expectatives acadèmiques.
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–Jo a escola anava bé: feia tots els deures, em posava a estudiar, treia bones
notes... Fins que vaig començar amb els amics i bé, em vaig despreocupar
dels estudis.
(E5.1)

La pressió del grup d’iguals no es dóna només entre els que no assoleixen la
titulació obligatòria, també la pateixen els bons estudiants. Hi ha casos en què
«m’aclaparava estudiar» (E1.6), confessen, quan és l’únic membre del grup
d’amics que estudia batxillerat. I encara que la majoria d’entrevistes parlen de
la pressió del grup d’iguals en sentit negatiu, també hi ha casos d’una pressió
positiva en què els amics empenyen a continuar estudiant.

–Perquè sí!, perquè tot el món tenia l’ESO, no ho sé. Veia les meves amigues
de l’institut, o les d’abans, les d’escola, i totes tenien el graduat. I jo: «No et
fot, me l’he de treure!».
(E3.2)

En la narració de les entrevistes, però, aquesta decisió d’abandonar es pren
als 16 anys, després d’experiències de fracàs, al mateix institut o a primària.
L’argument és clar: si no he aprovat el més fàcil (primària), per què m’he
d’esforçar a passar el més difícil?

–Sabia perfectament que jo l’ESO no me la treia. No tinc ni la primària apro-
vada, com puc aprovar l’ESO?
(E3.2)

La sensació que l’esforç és massa gran i no val la pena treure el títol obligatori
va augmentant a mesura que s’acumulen assignatures i cursos suspesos, alho-
ra que molts van assumint la idea que ja porten massa temps dins el sistema:
«Ja he aguantat molt temps aquí, ja no vull anar a escola» (E4.3). En aquest
sentit, abandonar el centre als 16 anys es considera quasi inevitable: «No tenia
cap altra possibilitat» (E2.1). Sobretot perquè és un esforç inútil si no aconse-
gueixen un títol que veuen molt llunyà. I encara més quan creuen que el títol
obligatori resulta inútil si no continuen estudiant i esforçant-s’hi uns quants
anys més. L’horitzó queda massa lluny.

–És que no en tenia ganes, no ho sé. Em preguntava: «Per què hi he d’anar, si
no n’he de fer res?». No sé si m’entens: «Per què hi he d’estar si després no
faré cap carrera?».
(E4.5)
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En altres casos, quan tenen molt clar el que volen, sorgeix una resistència a
seguir el camí comú, més teòric. Hi ha un desig explícit d’adquirir una forma-
ció més pràctica, que s’identifica amb la garantia social, però no se’ls permet
entrar-hi a causa de l’edat. Un cop comencen a cursar-la, però, s’adonen que
la garantia és una «sortida en fals» (E3.3) i no proporciona els coneixements
esperats. De fet, quan entren en garantia social cursen al mateix temps l’ESO
per completar la formació: l’ajustament a les expectatives acadèmiques millo-
ra l’interès i els resultats.

– Vaig fer segon d’ESO i el vaig repetir. I va ser una bona pèrdua de temps el
segon any a l’ESO, perquè no em va servir per a res. El que jo volia realment
era sortir-ne per poder fer una garantia social. No ho sé, va ser avorrit, molt
avorrit! Va ser desagradable, haver d’anar-hi cada dia per obligació. No po-
dia fer el que m’agradava: la cuina, que era cap a on jo volia tirar. Perquè feia
sis hores de garantia social al matí, a quarts de tres o de quatre anava a casa,
i a dos quarts de cinc havia de tornar al mateix centre a cursar el graduat!
(E3.3)

Aquest ajust d’expectatives es relaciona també amb el moment de l’abandona-
ment. En el cas dels que tenen l’ESO i han abandonat el batxillerat, l’aspiració
no és un cicle de grau mitjà, sinó accedir als de grau superior. També per als
estrangers és una formació més desitjable, perquè requereix menys temps que
una carrera universitària. Sorprèn, però, que després de l’experiència laboral,
els titulats en l’ESO aspiren no a un grau mitjà (al qual podrien accedir) sinó
al grau superior.

Independentment del moment en què abandonen, el que és molt més comú és
traslladar les expectatives acadèmiques a la generació següent. Això apareix
més sovint entre les dones. El seguiment dels estudis i l’estímul de les aspira-
cions acadèmiques, sobretot de les filles, promet ser la manera d’assolir, encara
que sigui vicàriament, aquestes aspiracions que elles no han tingut o no han
pogut realitzar.

–El que tinc clar per al futur és ensenyar-li a estudiar. Posar-m’hi, com no
es van posar els meus pares amb mi. Estudiar perquè llegeixi i tot. Fer tot el
possible perquè estudiï i pugui ser una persona el dia de demà. El que cal fer
és posar-s’hi. Si una nena és gandula, el que no s’ha de fer és dir-li: «Vés a
l’habitació!». Perquè un nen a l’habitació fa de tot menys estudiar. Te’n vas



150 FRACÀS I ABANDONAMENT ESCOLAR A ESPANYA

a l’habitació amb ella, t’hi asseus. O, si no vols estar amb ella, llegeixes tu
abans la lliçó i després l’hi preguntes.
(E3.6)

En resum, les expectatives acadèmiques són un factor de motivació percebut
com a fonamental. Estan marcades pel grup d’iguals (a fi de no destacar ni per
bé ni per mal) i per la família. Però es redefineixen amb l’experiència educa-
tiva, sobretot amb els retards que acumulen esforços pendents. Això s’agreuja
en adonar-se que amb el que és obligatori no n’hi ha prou i que haurien de
continuar estudiant. Per això en alguns casos es busquen alternatives forma-
tives al marge del sistema (carnet de conduir, música, cursets) o es traslladen
les expectatives a la generació següent.

5.5. La vivència de l’escolaritat

Quan els que abandonen prematurament parlen de la seva experiència,
s’aturen per ampliar els detalls sobre la seva vivència de l’escolaritat, i parlen
del que els passava al centre educatiu com a explicació de la seva decisió
d’abandonar. Per abordar i organitzar la informació recollida, l’agrupem en
tres grans blocs temàtics. El primer aborda l’escolaritat com a procés i centra
l’atenció en la importància atribuïda als moments de canvi i en la dificultat de
recuperar els endarreriments. El segon comenta les relacions amb la comunitat
educativa d’aquests alumnes, tant professors com companys i família. I el ter-
cer tracta el que té a veure amb situacions personals a les quals s’al·ludeix com
a explicació de la decisió d’abandonar: l’adolescència com a moment difícil,
la incapacitat intel·lectual percebuda, els gustos, etc.

Comencem per l’escolaritat com a procés. Els moments de canvi d’etapa, es-
pecialment si impliquen un canvi de centre, resulten crítics. El moment més
al·ludit és el pas de primària a secundària, de l’escola a l’institut. La impressió
general és que és el que implica més risc de deserció del sistema.

–I després el pas a l’institut, ja que és una mica més radical. Normalment és
allà, on t’hi perds. O ets estudiós de mena des del primer moment i et va bé el
tema, però un noi més o menys aplicat, com ho era jo, difícilment... difícilment
continuarà estudiant.
(E2.1)
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Els motius al·ludits és que representa un canvi important en les relacions
entre professors i alumnes. A l’escola la relació es recorda més propera,
amb un seguiment individual de cada alumne. En canviar de centre i pas-
sar a l’institut es produeix un augment del nombre d’alumnes per classe i
una multiplicació dels professors per grup i per alumne, la qual cosa expli-
ca en part aquesta manca de seguiment personal. L’experiència de molts
d’aquests alumnes és que quan han estat en grups més reduïts (abans o des-
prés d’aquest moment) els ha anat millor. Però la raó més adduïda és que els
professors de l’institut només presten atenció als millors alumnes; i respecte
a la resta, l’únic que pretenen és que no molestin a classe, de manera que re-
dueixen el seguiment al que es refereix a assistència i disciplina i s’obliden
de l’aprenentatge.

–Jo crec que és millor l’escola perquè a l’institut, no ho sé... Hi ha molta gent i
pocs professors, o alguna cosa passa. Perquè, per exemple, si un va malament
a l’institut, és com si se n’oblidessin. Li fan informes i coses d’aquestes, però
d’alguna manera se n’obliden. A escola no, hi paren més atenció. Hi ha molts
menys nens, molta menys gent. I estan com més atents.
(E4.9)

Un segon motiu, al qual al·ludeixen els que han estudiat en determinats
col·legis (per exemple, en col·legis públics de barris deprimits, com també els
que provenen de pobles petits), és que el pas a l’institut implica un increment
important en l’exigència i la dificultat. De cop i volta, passen d’entendre-ho
tot a no entendre res. L’experiència a primària era poder seguir les classes
sense gaires dificultats, aprovant un curs darrere l’altre. El pas a l’institut se
suposa que és una continuació d’aquesta dinàmica, però en molt poc temps
aquests alumnes s’adonen que no podrà ser així. Hi ha un canvi de nivell per
al qual no estan preparats i no reben prou suport ni seguiment; molts consi-
deren que aquest és el moment en què van desconnectar del sistema educatiu,
principalment els que no arriben a obtenir el títol de l’ESO.

En aquest sentit, els que tenen germans grans consideren un error el canvi de
centre en arribar a l’ESO. La seva experiència és que, quan es feia el primer
cicle de l’ESO al mateix centre que primària, o l’antiga EGB de vuit anys
completa, els alumnes arribaven més lluny en els estudis. Per tant, consideren
un greu error avançar el moment de canviar de centre. En canvi, els alumnes
que han anat a centres concertats, en els quals no es produeix aquest canvi, no
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noten una dificultat especial en aquest moment de la seva trajectòria. Per això
hi ha qui afirma que si hagués anat a un col·legi concertat des de primària (i no
des de secundària, com és el seu cas), hauria arribat més lluny en els estudis.

–Si hagués entrat en aquest col·legi on vaig anar, el concertat, des del princi-
pi, segur que hauria tret els mateixos resultats que els altres.
(E4.6)

Hi ha un col·lectiu per al qual aquest pas de l’escola a l’institut és especial-
ment dramàtic: els gitanos. Per a molts representa la via d’escapament del
sistema. De fet, a l’hora d’organitzar els contactes per a les entrevistes, molts
gitanos no entraven en el disseny inicial (que es va modificar per aquest mo-
tiu) simplement perquè mai no havien anat a l’institut. Els únics per als quals
aquest pas a secundària no resulta traumàtic són els que han estudiat primària
en col·legis concertats. Tant és així que els únics gitanos entrevistats, homes i
dones, que han acabat l’ESO o han arribat al segon cicle de l’ESO han cursat
secundària –i en molts casos primària– en centres concertats.

Si bé aquest pas de primària a secundària és el més comentat a les entrevistes,
no és l’únic que comporta dificultats. Per a alguns va ser el pas de l’ESO al
batxillerat el que va marcar la seva decisió. En aquest cas, no s’al·ludeix a
canvis en la relació amb els professors, sinó només a l’augment de dificultat i
l’augment consegüent del nombre de suspensos, en coherència amb les dades
dels expedients.

El pas als programes de garantia social tampoc es percep sempre com una cosa
positiva. La raó és que el nivell és tan baix que alguns, sobretot els que van
arribar fins al segon cicle de l’ESO, tenen la sensació que estan repetint con-
tinguts i acaben avorrint-s’hi. A més, però, en provenir d’una selecció negati-
va d’alumnes, el ritme de les classes i, per tant, els continguts, se’n ressenten.

–Sí, però el ritme de la classe es rebentava moltíssim perquè allà hi teníem «el
millor de cada casa», diguem. Ningú no estudiava, ningú... Hi havia el que no
tenia res a fer i... Jo hi vaig anar perquè hi volia anar. Però em topava amb
gent que deia: «I tu, què hi fas, aquí?» «Doncs perquè m’ha obligat la meva
mare a venir», o «Perquè no hi ha cap altre curs lliure on anar»... S’asseien
allà i, doncs això, el que feia jo abans, a rebentar la classe! Molts cops no et
deixaven aprendre tot el que hi podies aprendre.
(E3.1)
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A més dels canvis de centre i de cicle, hi ha un altre problema relacionat amb
la continuïtat del procés. Molts dels entrevistats afirmen que quan es pro-
dueix una desconnexió ocasional, pel motiu que sigui, amb el ritme habitual
d’un curs, és molt difícil recuperar aquest endarreriment. De manera que es
va acumulant fins a provocar l’abandonament del sistema. En aquesta línia,
expliquen com absències relativament curtes (15 dies sense anar a classe), o
dificultats en un període per problemes concrets, que en principi els alumnes
consideren fàcilment recuperables, acaben resultant impossibles de superar.

–El primer any, quan li va passar això a la meva mare, estava com... Co-
mençava el segon trimestre i deia: «Vinga! Que m’hi posaré de valent, m’ho
trauré tot!», però em quedava allà i ai!, no podia. No anava endavant ni
enrere.
(E1.2)

El procés en aquests casos és que una desvinculació ocasional acaba provocant
que el curs no es passi o que quedin assignatures pendents. El curs següent
té així una quantitat de continguts per superar cada vegada més gran: els que
corresponen i el que ha quedat pendent. Aquesta situació provoca desànim,
ja que no es tracta d’esforçar-se una mica més per superar un curs, sinó de
multiplicar l’esforç diverses vegades per poder aprovar totes les assignatures
(i aconseguir el títol). I tot plegat en alumnes que es caracteritzen per la seva
manca d’interès i constància en l’estudi.

–L’últim any, bé, els dos últims anys vaig intentar fer alguna cosa, però amb
tantes que n’arrossegava... Jo què sé! Eres a classe i et deien que els exàmens
no els pots aprovar, perquè si en tens d’abans, de segon... I després anaves
a segon, anaves a recuperacions de segon i és que és impossible! Massa ma-
tèries per estudiar, no hi estic acostumat!
(E3.1)

Aquests endarreriments, a més, en cas que repeteixin el curs, impliquen que
tornen a escoltar el mateix. El que podria ser un avantatge per superar el con-
tingut de les assignatures pendents, esdevé un problema d’avorriment (molt
perjudicial en l’adolescència) i un motiu més per abandonar. A això hem
d’afegir la diferència d’edat en el cas que es repeteixi més d’una vegada: «Al
costat dels teus companys, ets la mare» (E1.4). Tot plegat els provoca una
sensació d’incapacitat personal que els empeny a l’abandonament.
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–Què havia d’intentar, si em quedaven totes? Totes les del primer trimestre,
més les del segon, més les del tercer, uf! Ja veus, el que no estudiava mai ho
havia d’estudiar en una setmana. Res, ni parlar-ne. Ni ho vaig intentar.
(E1.4)

Una darrera qüestió és la vivència dels processos de diversificació. Les classes
de reforç (compensatòria) se solen valorar positivament, tot i que no sem-
pre. Per a alguns, haver d’estar més hores fent una cosa que no els agrada
els fomenta el descoratjament i el desig d’abandonar. Més rellevant apareix
la composició dels grups d’aquestes classes extra: en acumular-s’hi alumnes
amb problemes de disciplina resulten inútils per a la resta. Això podria expli-
car en part l’èxit nul d’aquestes mesures quant als resultats escolars dels seus
destinataris, analitzats més amunt.

–I llavors, és clar, vam entrar en compensatòria: hi entrava el que tenia in-
terès el primer any, i després passaves a segon, si veien que realment volies
treure’t el graduat. Però és clar, hi havia gent que... Els xavals aquests que et
dic, que eren gitanos, no tenien res més a fer; hi eren perquè havien de ser-hi.
No deixaven seguir el ritme de la classe normal, però no els culpo, perquè
després jo vaig fer el mateix!
(E3.3)

Els programes de diversificació curricular també són valorats positivament. El
problema el plantegen aquells que acaben fracassant-hi: haurien pogut aprofi-
tar aquest recurs, però no ho han fet. Alguns alumnes que acaben abandonant
l’ESO sense títol al seu moment van rebutjar d’entrar-hi perquè tenien la imat-
ge que eren «de tontets» (E2.1), i en lloc d’això es van estimar més intentar-
ho (i fracassar) amb l’educació d’adults, o directament abandonar sense títol
abans que entrar en un recurs etiquetat d’aquesta manera.

–No, és que, de totes maneres, jo mai no ho he volgut. Perquè per a mi la di-
versificació (que no és així, però en fi...), pensava que era per a soques. Gent
ruca. I jo pensava: «Ara he d’anar amb els rucs? És que m’estan dient ruc!».
(E3.1)

Els alumnes tenen una opinió molt pitjor dels processos menys formalitzats,
però perfectament reconeguts, de classificació d’alumnes. Una pràctica habi-
tual als centres és la de separar els alumnes a partir del segon any en classes
bones i dolentes, de manera que els problemes s’acumulen en una única aula.
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Això empeny els mateixos alumnes a ser coherents amb la seva etiqueta, és
a dir, a ser dolents («perquè en aquell institut on anava jo ens feien ser els
dolents, i després la millor classe cap a un altre costat» [E3.1]). Més habitual
encara és el costum dels professors de fer separacions dins l’aula, deixant els
millors a la part del davant i enrere els que tenen resultats més dolents, que
d’aquesta manera reben menys atenció i seguiment, al marge de qüestions
disciplinàries.

–Perquè n’hi havia un que feia socials que, als que no estudiàvem... des del
primer dia ja ens col·locava! I començava: «Tu has aprovat l’altre curs, tal i
tal... doncs al davant. I els altres al darrere». I als del davant els donava exer-
cicis, i als del darrere ens donava el llibre, un quadern i havíem de copiar tot
el llibre. O sigui, amb els dibuixets i aquestes rucades. I després, quan feies
l’examen, treies un zero, és clar!
(E3.2)

Un segon gran bloc de causes relacionades amb la vivència de l’escolaritat i
la seva relació amb el fracàs té a veure amb les relacions dins de la comunitat
educativa. En general, els alumnes consideren que l’ambient del centre és fo-
namental per al seu propi èxit. Aquest ambient està definit precisament per les
relacions que estableixen tant amb els altres alumnes com amb els professors.
És un dels canvis positius més comentats quan es continuen formant en insti-
tucions que no formen part del sistema (en garantia social, per exemple). De
fet, es donen casos en què aquesta experiència d’un ambient diferent motiva
que es reprengui l’educació formal.

–Hi havia molt bon rotllo amb tota la gent... perquè érem noies i nois, tots
molt amics! I després les «profes». Deia: «Com que l’any passat m’ho vaig
passar tan bé, m’hi apunto». Però me l’he tret, me’l vaig treure! Tinc el primer
d’ESO aprovat! Perquè hi vaig estar també l’any passat. Mentre feia cuina
vaig anar al centre d’educació d’adults, per treure’m el graduat.
(E3.2)

Així mateix, un cop comprovada la importància que els alumnes atorguen
a l’ambient del centre on van, cal parlar de les relacions dels alumnes que
abandonen amb els diversos membres de la comunitat educativa. En primer
lloc, de les relacions amb els professors. En general en tenen una imatge molt
positiva, almenys de la majoria, i s’han sentit ajudats i recolzats per ells. Quan
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la relació es fa més propera, els resultats dels alumnes milloren. Reconeixen
l’esforç que els han dedicat, fins i tot després d’abandonar, quan els animen a
reprendre els estudis.

–Si em va costar! Perquè els professors em trucaven: «Has de venir, t’has
de matricular [en garantia social]». El secretari també em trucava molt, i
l’orientadora: «Ho has de fer, ho has de fer!». Crec que al final m’hi vaig
apuntar per avorriment. Deia: «Mira, que no m’atabalin més: m’hi poso; si
aprovo, bé, i si no, doncs què hi farem...».
(E1.4)

Al mateix temps, però, quasi tots insisteixen en la importància que va tenir en
la seva trajectòria algun mal professor, encara que els altres fossin bons. Els
mals professors, al parer dels alumnes que abandonen, solen ser pedagògica-
ment nuls o molt negatius. Conten casos de professors que no expliquen res,
que només segueixen un llibre; que diuen als alumnes que ho fan malament,
però no els comenten ni els resolen els errors concrets que han comès; que
tenen una elevada taxa de suspensos perquè són «rars» (E1.6), i, sobretot, que
no es compliquen la vida amb els alumnes menys brillants: els col·loquen al
final de la classe o busquen alguna altra manera d’ignorar-los sistemàtica-
ment. Els alumnes amb problemes de disciplina i absentisme es consideren
ells mateixos com el resultat d’aquesta actitud d’alguns professors.

–De vegades sí, que n’hi ha, de gent maca; depèn dels professors. N’hi havia
alguns de macos i altres que eren fastigosos.
–T’exigien molt?
–No, però eren uns malparits. Només feien cas dels que estudiaven. Als que
passaven els ignoraven i els castigaven.
(E3.2)

Alguns professors, en lloc de resoldre problemes, en creen de nous. El pes
dels mals professors, en aquest sentit, té greus conseqüències per als alumnes
i acaba convertint en inútils els esforços dels seus mateixos companys. Als
professors els agrada pensar que un bon professor és capaç de «salvar» els
alumnes del fracàs (Pennac, 2008), però la realitat que expliquen els alumnes
és la contrària: un grapat de mals professors esguerren el treball de molts de
bons. Els mateixos alumnes reconeixen el cansament i la pèrdua d’interès pel
seu propi cas que acaben manifestant els bons professors. El sistema no sem-
bla que els premiï ni en reconegui l’esforç, de la mateixa manera que tampoc
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no premia els que són capaços d’apropar-se a la manera de pensar i de raonar
dels alumnes.

–Hi havia professors demoltesmenes. N’hi havia que t’ajudaven, que d’alguna
manera et facilitaven la feina, que a l’hora del pati et deien si et volies quedar:
«Doncs queda’t i t’ajudo, vés a poc a poc». I jo, doncs sí, ho feia. Però és clar,
arriba un moment en què el professor diu: «I per què he de perdre totes les
hores de pati, tot l’horari?». No ho sé! També es van cansar una mica de mi...
(E3.3)

El fet de patir alguna mesura disciplinària no sempre es viu com un càstig,
sinó tot el contrari: expulsar aquell que no vol estar a classe és més aviat un
premi. Per això més d’una vegada acaben provocant la pròpia expulsió.

–Sí, al revés, crec que és el que busques!A veure si ens treuen alhora i au!, tres
dies que passem de vacances. Jo crec que això no és cap càstig, tres dies sense
institut, ja que si un ha sortit així... què més vols, si no vols anar a l’institut! I
si al damunt t’ho posen fàcil, doncs no hi vas i prou!
(E1.4)

Altres conseqüències dels problemes de disciplina no es viuen amb la mateixa
satisfacció per part dels alumnes. En general, consideren injust que si tenen
els coneixements suficients, els suspenguin una assignatura per qüestions de
disciplina, de manera que en culpen el professor. En tot cas, dins d’aquesta
dinàmica, les sancions disciplinàries tendeixen a reforçar la intenció de deser-
tar dels estudis.

–És que va ser molt estrany. L’any passat, com que els professors em treien de
classe i això, vaig acabar pensant: «Si és que no hi pinto res, aquí! Quan faci
els 16 me’n vaig». I me’n vaig anar.
(E1.2)

L’últim gran bloc relacionat amb l’abandonament es presenta sota l’epígraf
de la situació personal del que abandona. Amb això s’al·ludeix, en primer
lloc, al moment del cicle vital en el qual es prenen aquestes decisions, que és
l’adolescència. Com comenta una entrevistada en parlar de la seva germana
petita, que sembla que segueix els seus passos, «és que es creu més gran que
ningú» (E1.4). El problema és que en molts casos l’abandonament prematur és
una conseqüència de decisions que es prenen quan es tenen 12 o 13 anys, que
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és un moment en què «no penses» (E1.4). En aquest moment, el més habitual és
no pensar en el futur o en les conseqüències de les accions, sinó en el present,
en les satisfaccions del dia a dia.

–En aquell moment jo crec que no pensava en el meu futur. Pensava en el dia
a dia i prou. «Ara hi vaig, m’ho passo bé, estic amb els amics, jugo a futbol i
vaig a la banda». Però no pensava en el futur.
(E3.1)

Tot plegat provoca que molts alumnes adolescents, en creure’s més madurs
del que són, romanguin impermeables a qualsevol crítica o opinió dissonant
amb el que ells pensen i fan en relació amb els estudis. La resposta quasi uni-
versal quan parlem dels seus resultats acadèmics és: «Tant se me’n donava
tot» (E4.4), o bé «És que passava de tot completament» (E1.2).

Una altra línia d’argumentació relacionada amb les característiques indivi-
duals, que no és incompatible amb l’anterior, és la dels que es consideren
intel·lectualment incapaços d’assolir el nivell exigit. Crida l’atenció el fet que
aquestes afirmacions les facin només dones, que pensen que «jo no serveixo
per estudiar» (E3.2), «sóc molt dolenta per estudiar» (E1.4) o «em veig com
ruca per treure’m aquestes coses» (E1.2).

Davant de la incapacitat intel·lectual, l’alternativa és el gust. Altrament dit,
«no és que no en sigui capaç, és que no m’agrada estudiar». En el cas dels
gitanos entrevistats, això s’associa a la idiosincràsia d’aquesta minoria.

–És el que passa, que és que no m’agrada estudiar. No m’agrada! I, home, qui
vulgui peix que es mulli el cul, o com vagi el refrany. És clar que no m’agrada
estudiar. Però és que som així.
(E4.3)

Altres estudiants insisteixen que és el gust i no la capacitat allò que els impe-
deix continuar, com en el cas dels que intenten cursar batxillerat i es desanimen
al primer suspens, però per demostrar que tenen la capacitat suficient, insis-
teixen en altres aficions i pràctiques que requereixen esforços d’aprenentatge,
com ara la música.

En definitiva, el pas de l’escola a l’institut és un moment especialment arris-
cat, i es vincula a un canvi en la relació professor-alumne: els professors de
l’institut només fan cas dels que tenen bons resultats; pel que fa a la resta,
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només els preocupa que no molestin. En aquest sentit, es consideren millors
els centres concertats, no tan sols per l’atenció als alumnes sinó també perquè
no han de canviar de centre, una cosa que és especialment beneficiosa per als
gitanos. L’experiència demostra que qualsevol retard resulta molt difícil de re-
cuperar, perquè s’acumulen esforços pendents i acaba provocant un desànim
que condueix a l’abandonament.

Les eines d’atenció especial es valoren positivament; l’educació compensa-
tòria, però, es critica perquè concentra alumnes amb problemes de disciplina
que impedeixen que els interessats se’n puguin aprofitar. D’altra banda, la
diversificació curricular es considera com una cosa «de rucs», de manera que
alguns alumnes s’estimen més no obtenir el títol que entrar en aquest progra-
ma. El que realment molesta als alumnes és la separació entre classes bones
i dolentes no vinculades a recursos, o la separació situacional a les aules: els
que paren atenció, al davant, i els que no fan res, al darrere. La resposta a
aquestes mesures és que assumeixen l’etiqueta que se’ls posa, és a dir, que
acaben actuant com a mals alumnes.

En general, els professors estan molt ben valorats pels que fracassen. Però uns
quants professors dolents fan molt de mal en provocar el desig d’abandonar:
molts expliquen que van començar a tenir problemes acadèmics arran de la re-
lació amb un mal professor. Més d’un cop, les sancions que imposen es consi-
deren un premi i no un càstig, però sobretot reforcen la intenció d’abandonar.
I tot plegat passa en plena adolescència, quan aquests alumnes es creuen «més
grans que ningú» i són impermeables a les crítiques, opinions o suggeriments,
perquè «tant se’ls en dóna tot».

5.6. L’escola vista des del fracàs

En recopilar les idees sobre el sistema educatiu dels que l’han abandonat abans
de tenir un títol postobligatori, el primer que cal dir és que el mateix concepte
d’abandonament prematur o fracàs s’inverteix des de la seva perspectiva. El
viuen com un èxit personal, sobretot perquè surten d’una situació, d’un entorn
tant acadèmic com personal en el qual no es troben a gust. Abandonar és fer
un pas endavant, positiu, en el seu itinerari personal.

–Perquè jo ara estic a gust. Ara estic fent el que a mi em dóna la gana! Abans,
a l’institut, com que vivia amb la meva mare i havia d’anar a classe, no podia
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fer res. I ara, com que treballo i tot m’ho pago jo, doncs faig el que em dóna
la gana!
(E1.6)

En aquest sentit, el títol obligatori els exigeix un sacrifici i un esforç molt
importants a aquests alumnes, un títol que no és útil en el mercat laboral a
menys que es continuï la formació durant molts anys més. Si tenen clar que
no continuaran la formació, el fet d’abandonar, encara que sigui sense obtenir
cap títol, els sembla el més racional: «Si no has de prosseguir els estudis, per
què t’has de continuar esforçant?». La imatge d’obligatorietat d’una presència
inútil a classe s’associa a una manca de llibertat, a la sensació d’estar tancats
en un entorn rutinari. La imatge de referència la brinden ells mateixos: «El
col·legi sembla una presó» (E4.1).

L’escola, el sistema educatiu, té així la imatge de ser una cosa inútil, si més
no per a ells. «És avorrida, jo crec que no m’ha servit gaire» (E3.3). Estan
convençuts que la seva experiència a escola ha consistit en una mera presència
sense sentit: «De vegades em semblava que aquí no hi feia res, saps?, que hi
anava perquè sí» (E1.2). Molts resumeixen així aquesta permanència: «Hi he
après moltes coses, però no m’ha aportat res» (E1.6); és a dir, s’hi adquireixen
coneixements que els alumnes consideren inútils. Per això una opinió força
comuna és que «amb la primària jo crec que ja n’hi ha prou, a menys que vul-
guis fer una carrera» (E3.2). Proposen, doncs, reduir l’escolaritat eliminant el
pas per l’institut. En aquesta línia, alguns defensen que tot el que és realment
necessari s’aprèn fora de l’escola.

L’única utilitat que li troben al pas pel sistema educatiu és que els permet
conèixer gent diferent, «fer-hi amics» (E1.6). De fet, algunes noies es pene-
deixen d’haver abandonat l’escola abans d’hora, sobretot, perquè és un lloc
on relacionar-se amb els altres (E4.9). N’hi ha bastants que parlen sobre com
hauria de ser l’escola ideal. Els arguments apunten dues línies d’opinió. D’una
banda, hi ha els que pensen que hauria de tenir una orientació més pràctica
i més senzilla; això exigiria professors més implicats amb els alumnes, prin-
cipalment amb els que mostren desinterès. De l’altra, n’hi ha que van en la
línia de reforçar la disciplina tradicional, «com un professor dels anys setanta»
(E3.3), i creuen amb fermesa que seria preferible repetir curs que no pas la
promoció automàtica; estan convençuts que, en el seu cas, si se’ls hagués obli-
gat a repetir a temps, haurien millorat el resultat final (E3.1). Reprodueixen,
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en definitiva, el debat pedagògic habitual en el medi i en els mitjans. Respecte
a l’itinerari formatiu que imposa el sistema, la gran crítica és que l’obligació
d’una formació uniforme fins als 16 anys incita a l’abandonament.

–El pitjor que poden fer-li a algú és tenir-lo fins als 16 anys obligat a estar a
l’institut!
(E3.3)

A més, la situació actual imposa, segons ells, un credencialisme excessiu i
irracional. Per tenir un títol amb valor cal estudiar massa, després d’acabar
els estudis obligatoris. La mateixa exigència de títols es percep com una cosa
nova i excessiva, davant d’un model d’aprenentatge clàssic, en què hom entra-
va aviat a l’empresa i hi anava ascendint, que és el que han viscut a la família
i que consideren com l’ideal.

–Abans la gent no tenia estudis i tenia bones feines. El meu pare mai no ha tin-
gut estudis i va arribar a ser informàtic, cap informàtic d’una gran empresa. I
va començar a treballar als 14 anys, ja pots comptar quins estudis devia tenir!
Avui, en canvi, et demanen el títol fins per escombrar el carrer! Són coses que
la vida canvia molt. Per què abans no i ara sí?
(E3.6)

En definitiva, el que la societat considera un fracàs, és considerat un èxit per-
sonal per la majoria de l’alumnat, ja que els permet prendre decisions i madu-
rar quan abandonen el sistema educatiu. Pensen que l’obligatorietat uniforme
és inútil i converteix els centres educatius en presons. Però és que fins i tot els
coneixements adquirits manquen d’utilitat, perquè l’important s’aprèn fora de
l’escola. En aquest sentit, són crítics amb un credencialisme que exigeix títols
per a tots i impedeix altres formes més vinculades a la pràctica laboral. Allò
que valoren més del col·legi és la possibilitat de conèixer-hi gent diferent, com
un àmbit de relació on fer amics.

5.7. Els motius del fracàs segons els docents

A més de les entrevistes amb els alumnes que abandonen els estudis prematu-
rament, hem preguntat als directors i orientadors dels centres on hem recollit
les dades dels expedients dels alumnes quines consideren que són les causes
del fracàs escolar. En general aquestes entrevistes han estat força breus; en la
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majoria dels casos ha contestat el director i, en una mica menys de la meitat,
també l’orientador (l’annex metodològic conté més dades a aquest respecte).

Unaprimera anàlisi sobre el contingut d’aquestes entrevistes tracta d’identificar
quines són les causes atribuïdes al fracàs, i mira de posar ordre en les respostes
donades pels docents. Hi ha quatre grans grups de causes: unes vinculades a la
societat en general, altres a la família, un tercer grup a la institució educativa i,
finalment, les que es poden atribuir a l’alumne com a individu. En total, s’han
agrupat en 21 causes diferents del fracàs escolar, que són les següents:

1. CAUSES SOCIOCULTURALS

1.1. Pèrdua de valor dels estudis. Arriben a vantar-se dels suspensos. No per-
ceben una relació entre estudis, feina i sou.

1.2. Satisfacció immediata: no valoren l’esforç ni la satisfacció diferida. Volen
diners immediats. Oci nocturn des de ben joves. Pel que fa al futur: «Ja
me’l solucionarà algú».

1.3. Barri o zona (perifèrics, marginals) a la ciutat, o zona deprimida (pobles
petits) en una àrea rural. Inclou els que vénen d’un centre de primària de-
terminat. També la idea de comunitats tancades, que impedeixen conèixer
altres opcions.

1.4. Ser gitano, en especial les noies a partir de 12 anys.

1.5. Ser immigrant, estar mal escolaritzat, amb un baix nivell formatiu per a la
seva edat en el moment d’accés, que parla un altre idioma o s’incorpora
a mig curs.

2. CAUSES FAMILIARS

2.1. Classe social dels pares. Professió. Nivell d’estudis. Situació laboral (atur,
desarrelament laboral).

2.2. Feina dels fills en l’àmbit familiar (futur) i com a ajuda (actual).

2.3. Expectatives d’utilitat de la formació i la cultura. Percepció familiar de la
necessitat del títol i del sistema educatiu com una cosa imposada: no hi ha
sanció si es fracassa a l’escola.

2.4. Famílies desestructurades i problemàtiques.
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2.5. Ruptura de la família d’origen (divorci, famílies reconstituïdes, monopa-
rentals). Fi del model tradicional familiar (mare a casa). Poca convivència
amb els fills, absència paterna.

2.6. Relació de la família amb el centre educatiu: manca d’implicació o
d’interès de la família, incompareixença a les reunions.

3. CAUSES INSTITUCIONALS

3.1. Currículum comú obligatori, imposat i rígid que impedeix diversificar,
molt teòric i poc flexible. No hi ha alternativa per als que el rebutgen, que
hi van «obligats».

3.2. Baix nivell educatiu a primària, pel fet de passar curs automàticament o
per característiques dels centres concrets.

3.3. El sistema no compensa les deficiències d’origen sociocultural, perquè
falten mitjans (per exemple, treballadors socials als centres educatius).

3.4. El pas de primària a secundària implica un canvi de la relació professor-
alumne, una atenció directa a l’alumne de pitjor qualitat i una relaxació del
control.

3.5. Els docents: no hi ha renovació en la manera d’ensenyar, estan poc for-
mats pedagògicament. No saben com fer recuperar els endarreriments
dels alumnes.

3.6. Altres institucions amb responsabilitat en el tema (ajuntaments, inspecció)
no se’n preocupen, o no són eficaces en la seva resposta davant les situa-
cions que plantegen els centres; per exemple, es fan avisos d’absentisme
però no es pren cap mesura.

3.7. Imatge del centre concret: segons la seva reputació, provoca la concentra-
ció d’alumnes amb unes característiques determinades (bones o dolentes).

4. CAUSESATRIBUÏBLES A L’INDIVIDU

4.1. Manca de capacitat intel·lectual per naturalesa.

4.2. No li agrada estudiar; desinterès pel contingut.

4.3. El desfasament entre el coneixement de l’alumne i el del grup provoca
avorriment i desmotivació.
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La identificació i codificació de les causes atribuïdes al fracàs per part dels do-
cents ha permès fer-ne una anàlisi quantitativa. Un cop codificades les respostes,
s’inclouen com a variable a la base de dades dels expedients; d’aquesta manera
es pot ponderar el pes de les respostes dels centres segons el nombre d’alumnes
que tenien amb abandonament prematur. La taula 5.8 en presenta els resultats.

El primer que cal destacar és el nombre de respostes que dóna cadascun dels
centres: més de 7,5 respostes de mitjana. Per tant, els docents veuen el fracàs
com una cosa complexa que requereix una explicació multidimensional.

L’anàlisi de les respostes per blocs temàtics indica que la dimensió social
més important a l’hora d’explicar el fracàs és el lloc on viuen, que és l’únic
al·ludit per més del 50% dels centres. És remarcable que prevalgui la situació
concreta, allò que és diferent, davant d’explicacions de «degeneració» social
general vinculades a la pèrdua de valors o del prestigi de l’estudi. Els gitanos i
els immigrants, pel fet de ser-ho, es consideren amb un risc més alt de fracàs,
especialment el cas dels gitanos, la qual cosa és molt coherent amb les anàlisis
presentades des d’altres fonts, encara que això sigui políticament incòmode.

Pel que fa a les qüestions relatives a la família, torna a aparèixer la classe social
com un factor molt important, però el més important és la utilitat que cada fa-
mília en concret (i no en abstracte, en la societat, en la societat en general) atri-
bueix als estudis. Al costat d’això crida l’atenció l’escassa importància relativa
que es dóna a la relació entre la família i el centre educatiu, o a la possibilitat
d’aconseguir una feina en negocis familiars sense necessitat de formació.

Les causes vinculades a l’educació tenen dues característiques remarcables. En
primer lloc, són les més nombroses, perquè és probablement allò que els docents
coneixen més a fons. En segon lloc, són les que generen menys acord. Només
sembla que hi ha molts centres on els entrevistats critiquen la rigidesa del currí-
culum obligatori (gairebé la meitat). I només un de cada tres es queixa espon-
tàniament de la manca de mitjans. Cal destacar també que en una mica més de
la quarta part dels centres hom estima que els professors tenen deficiències de
formació pedagògica. Hi ha un clar contrast amb el discurs dels alumnes: són
una minoria els directors que creuen que el pas de primària a secundària és un
factor important per explicar el fracàs escolar.
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TAULA 5.8

Causes atribuïdes al fracàs pels directors
Multiresposta. Percentatges per centre i per nombre d’alumnes
que abandonen prematurament

PERCENTATGE
DE CENTRES

(1 CENTRE = 1 CAS)

PERCENTATGE
SEGONS EL NOMBRE

D’EXPEDIENTS D’ALUMNES
(1 EXPEDIENT = 1 CAS)

1.1. Pèrdua de valor dels estudis 33,3 52,3

1.2. Satisfacció immediata 40,7 27,9

1.3. Barri o zona (incloent-hi pobles petits) 51,9 39,7

1.4. Ser gitano 37,0 32,4

1.5. Ser immigrant 33,3 17,3

2.1. Classe social dels pares 55,6 35,1

2.2. Feina familiar 29,6 12,6

2.3. Utilitat de la formació per a la família 66,7 82,2

2.4. Famílies desestructurades 51,9 71,0

2.5. Ruptura de la família d’origen 44,4 28,3

2.6. Relació família-centre educatiu 25,9 20,4

3.1. Currículum comú obligatori i rígid 48,1 37,4

3.2. Baix nivell a primària 29,6 17,7

3.3. El sistema no compensa les deficiències;
falten mitjans 33,3 57,3

3.4. El pas a secundària: nova relació
professor-alumne 14,8 17,1

3.5. Docents poc formats pedagògicament 25,9 19,0

3.6. Poca preocupació d’altres institucions
(ajuntaments, inspecció) 11,1 11,9

3.7. Imatge del centre que concentra alumnes 18,5 14,9

4.1. Manca de capacitat intel·lectual per
naturalesa 29,6 19,7

4.2. No li agrada estudiar 33,3 21,4

4.3. El desfasament alumne-grup genera
avorriment i desmotivació 40,7 26,8

Nombre mitjà de respostes 7,56 6,63

Font: entrevistes a directors, 2009. Mostra d’expedients d’alumnes que abandonen, 2008.
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Les característiques dels alumnes com a causa tampoc generen gaires consen-
sos. És curiós que sigui una característica no adscriptiva, com és el desajust
de nivell entre el grup i els que abandonen, la que s’esmenta en més respostes.
També cal assenyalar que és més freqüent la referència a les preferències indi-
viduals que no pas a la capacitat intel·lectual com a causa del fracàs.

En conjunt, tres de les quatre causes que aconsegueixen més d’un 50% d’acord
es refereixen a la família, i la quarta és el barri. És a dir, la família continua
sent la gran causa del fracàs, segons els professors. A l’altre extrem, les tres
que no arriben a obtenir l’acord de la quarta part dels centres es refereixen al
sistema educatiu. L’excepció a aquesta pauta és la importància atorgada a la
rigidesa del currículum obligatori únic. Els professors, llegit d’una altra mane-
ra, advoquen per la diversificació d’itineraris per solucionar el fracàs.

En analitzar els resultats d’incorporar les respostes dels directors a la base de
dades dels alumnes que han abandonat, de manera que el pes de l’opinió de
cada equip directiu equival al nombre d’alumnes que han abandonat prematu-
rament el curs 2007-2008, s’obté una informació rellevant. Un factor que des-
taca, en primer lloc, és la caiguda en el nombre de respostes mitjanes: els que
treballen més amb els que abandonen, atribueixen el fenomen a menys causes.

La família continua ocupant el lloc d’honor entre les causes que assenyalen els
professors. El canvi més destacat té a veure amb una causa atribuïda al sistema
educatiu. Ja no és el disseny global (el currículum comú) la causa al voltant de
la qual hi ha més acord entre els docents. Entre les causes educatives, la més
important és que el sistema educatiu no és capaç de compensar les deficièn-
cies d’origen sociocultural. En aquest sentit es denuncia la manca de mitjans
per tal que la igualtat d’oportunitats esdevingui real.

La pèrdua de valor social de l’educació i la formació incrementa també la seva
importància si tenim en compte l’experiència amb alumnes que abandonen
prematurament, fins al punt de desplaçar i avantatjar clarament l’explicació
vinculada a la zona d’origen. En coherència amb això, la classe social dels
pares perd molta importància com a explicació del fracàs (cau 20 punts).

Dins la pèrdua de pes percentual de bona part de les explicacions, podem
destacar la modificació de la importància que té la pertinença dels alumnes a
minories. Mentre que el fet de ser gitano, encara que perd percentatge, guanya
en importància ordinal en pujar un lloc –recordem que estem parlant dels per-
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centatges en funció del nombre d’alumnes que abandonen prematurament–,
cal destacar que ser immigrant perd molta importància: baixa cinc llocs i més
de 15 punts percentuals.

Si analitzem la taula des de la perspectiva dels grups de causes, veiem que els
que parlen des de l’experiència atorguen més importància al sistema educatiu
i a la societat i una mica menys a la família (tot i que les dues explicacions que
susciten més acord continuïn sent familiars), que si no es ponderen les dades
pel nombre d’alumnes que abandonen. També crida l’atenció el fet que un
element familiar acabi situat entre els menys citats, en companyia dels referits
al sistema educatiu, que continuen sent els que generen menys acord.
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VI. Les dificultats de la institució escolar

Malgrat el malestar –prou ben conegut– de l’estament docent i els seus planys
sobre la manca d’atenció social a l’ensenyament, el cas és que la història de la
institució escolar en els darrers decennis es podria resumir en una coneguda
expressió: morir d’èxit. Després d’una primera fase elitista i especialitzada, i
una segona i fructífera fase d’expansió universalista, la institució ha entrat en
la seva tercera edat, en la qual cada nou avanç en el reclutament o cada novetat
en la manera de funcionar resolen un problema però en creen d’altres, en una
espiral que sembla que no tingui fi. Una part del cercle viciós rau precisament
en l’èxit: en anticipar-se l’edat d’escolarització, els nens arriben amb nous
problemes de socialització i autonomia elementals encara no resolts; en pro-
longar-se l’obligatorietat i postergar-se l’opció de l’abandonament, els adoles-
cents són sotmesos a una pressió difícil de manejar tant per a ells i les seves
famílies com per a la institució; en fer efectiva la universalitat i incorporar-hi
de grat o per força els sectors menys inclinats, s’obren nous fronts interns
de rebuig, resistència i ruptura; després d’haver substituït l’aprenentatge en
l’àmbit laboral i d’haver supeditat l’accés als ensenyaments professionals a
l’èxit en l’àmbit acadèmic, es posa a prova la seva validesa com a mecanisme
de qualificació de la força de treball; després d’haver guanyat a les esglésies
la batalla pel paper principal en la moralització fora de l’àmbit familiar, se
li plantegen demandes que van molt més enllà de l’ensenyament; en haver
convençut, en fi, la societat que els aprenentatges i els diplomes escolars són
imprescindibles, es veu enfrontada a expectatives que no pot satisfer, esdevé
una font de frustració i és objecte de polèmiques diverses.

Aquests canvis no han estat propiciats tan sols per la institució, ja que, malgrat
la seva capacitat d’expansió i de convicció, difícilment hauria pogut impo-
sar-los tota sola. S’han estès juntament amb la societat de la informació i del
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coneixement, i aquest canvi d’època implica, entre altres, dos fenòmens que
estan desgavellant l’escola tradicional i els seus objectius i que en qüestionen
la validesa tant en termes instrumentals com expressius.

La informació i el coneixement experimenten avui una explosió sense prece-
dents, fonamentalment en la seva aplicació a la producció, la qual cosa n’aug-
menta de manera ràpida i espectacular el valor econòmic i els converteix en un
bé escàs (la informació estratègica i el coneixement productiu, no qualsevol
coneixement o informació). Per tant, la capacitat de les persones per situar-se
avantatjosament en la jerarquia econòmica i social, i fins i tot de no quedar
fora del corrent principal, depèn cada cop més de l’accés que puguin tenir a
aquesta informació i a aquest coneixement.

L’estratificació social gira cada cop més estretament entorn de l’educació.
Tanmateix, això desencadena una espiral credencialista en la qual, alhora que
augmenta el valor de l’educació en general, cau el de la majoria dels títols en
particular. És un procés comparable al de la inflació monetària, en el qual la
unitat dinerària perd valor sense que deixin de ser cada cop més necessaris els
diners. La conseqüència és una escalada de pretensions –que es tradueixen
en demandes polítiques– i d’expectatives –que corren el risc de traduir-se en
frustració–. En la vida ordinària dels escolars això vol dir que, d’una banda,
reben des de tots cantons el missatge –que en gran manera interioritzen– que
han d’estudiar més i més, mentre que, d’altra banda, els arriben sense parar
indicacions que l’esforç potser no val la pena, perquè no se’ls pot garantir
allò que se’ls promet. Aquesta contradicció s’expressa en tots els nivells de
l’educació, des de la convicció d’un sector no menyspreable d’adolescents
que estudiar no serveix per a res fins a l’impacte indubtable, per no dir l’alar-
ma social, aconseguit per expressions com ara les que ens parlen de l’atur dels
llicenciats, la universitat com a fàbrica d’aturats, un futur de mileuristes, etc.

No hi ha dubte que el descrèdit de l’educació incideix en les relacions de
l’alumne amb la institució escolar, tot i que també hem de dir que –nova para-
doxa– té més repercussió en els que estan més mal informats, els que no pro-
venen d’un medi familiar i social altament escolaritzat, per als quals l’escola
podria haver estat una taula de salvació.

D’altra banda, la societat de la informació i el coneixement ha implicat la pèr-
dua del monopoli que fins ara hi tenia la institució. En el procés de modernit-
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zació de la societat, del qual l’escola va ser alhora un producte i l’instrument
principal, la institució escolar, que estenia la cultura de l’elit a les classes
populars, va representar per a aquestes darreres, tant als llogarets rurals com
als barris industrials de les ciutats, una finestra oberta a la resta del món, molt
sovint l’única. Això explica la clara influència que va aconseguir fàcilment
sobre la família –el docent en lloc del pare– i sobre la comunitat –el docent
com a part de les forces vives–, i que exercís sovint una fascinació tal sobre
els fills més inquiets d’aquests medis populars, que descobririen així la seva
vocació de desertors de l’arada i del taller, és a dir, de professors. Avui la
situació és exactament la contrària. Enmig de la profusió d’oportunitats de
la ciutat, la ubiqüitat dels mitjans de comunicació i la difusió i el desenvolu-
pament d’internet, l’escola ha de fer l’impossible per mantenir l’atenció dels
escolars. El pioner que va assenyalar aquesta tendència va ser Herbert Simon
(1971): una de les conseqüències d’un món ric en informació és l’escassetat
d’allò que la informació consumeix, que és l’atenció dels receptors. En aques-
ta nova economia de l’atenció (Goldhaber, 1997; Lanham, 2006), en què un
devessall d’informació i de coneixement ha de competir pel temps i l’interès
de l’alumne, l’escola ja no es beneficia de cap superioritat aparent. El profes-
sor pot vèncer, però li és molt difícil de convèncer. Això no passa, com sovint
es pretén, perquè l’alumne no sigui capaç d’apreciar el valor, les excel·lències
i els avantatges del saber escolar, sinó perquè tots aquests elements, llevat que
vinguin acompanyats d’una elevada capacitat del professor per seleccionar la
informació i el coneixement, per convèncer els alumnes de l’encert d’aquesta
tria i per organitzar-ne l’assimilació d’una manera eficaç i eficient, senzilla-
ment no existeixen. No tan sols no existeixen, sinó que en el context de la
institució tendeixen a esdevenir invisibles fins i tot quan sí que hi són.

El professor no se sent obligat a justificar la pertinència d’allò que ensenya, ja
que l’escolaritat és obligatòria i el currículum és tancat i predissenyat. L’ar-
bitrarietat cultural de la qual parlaven, no fa pas gaire, Bourdieu i Passeron
(1970), no és el secret que es desvela a l’iniciat al final del camí, sinó una
presumpció, en part justificada i en part no, però en tot cas difícil de comba-
tre, que amara l’activitat escolar des del principi a la fi; és a dir, un estigma
institucional.

En aquestes circumstàncies, la institució escolar es mostra en gran manera
desproveïda de sentit: ni és atractiva ni resulta útil; ni val en si mateixa ni
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compensa el que ofereix a canvi d’aquiescència. Si hi afegim que els alumnes
hi van sovint forçats i que els professors estan desarmats (i no ens referim
només a l’ordre i a la disciplina), tindrem les coordenades principals de la
situació en què es troba la institució del coneixement en la societat del conei-
xement. Tant si es vol veure com si no, un dels objectius de les successives
reformes educatives és retenir a les aules, per la força de la llei, un bon nombre
d’alumnes que, altrament, ja les haurien abandonat. No cal dir que això s’ha
fet pel seu bé, però això no garanteix que ells també ho vegin així. El que sí
que podem afirmar amb seguretat és que l’última institució basada en el reclu-
tament s’enfronta ara a un públic més ampli i, dins d’aquest públic, a un sector
més disconforme que mai a ser sotmès a una condició d’adolescència forçosa,
a una activitat intel·lectual que no li interessa, a una disciplina que no aguanta,
a un tracte que no suporta i a un endarreriment en la seva incorporació al mer-
cat de treball i, en general, a la vida adulta.

Potser no hem reflexionat prou sobre el fet que, els darrers anys, les matances
sense sentit, qualificables com a síndrome Amok (un comportament assassí,
indiscriminat, producte d’un esclat de ràbia aparentment no provocat), pas-
sin, cada vegada en una proporció més gran, a escoles de secundària.(1) Amb
menys espectacularitat, però tal vegada no amb menys dramatisme, podríem
dir una cosa semblant de la proliferació de casos d’assetjament, maltractament
i violència entre escolars, tal com recull l’informe del Defensor del Poble del
2007. No obstant això, cal evitar el sensacionalisme en aquest terreny (Fer-
nández Enguita, 2007a).

Pel que fa al professorat, és evident que no es troba en les mateixes condicions
per introduir-nos a la societat del coneixement que quan ho va fer a la societat
industrial. L’escola va ser un instrument essencial i útil en la construcció de
la modernitat, entre altres coses, perquè els seus agents, la professió docent,
dominaven plenament el nou suport del coneixement, la lectoescriptura, al

(1) Littleton (Columbine High School), Colorado, Estats Units, 1999; Erfurt (Gutenberg-Gymnasium), Alema-
nya, 2002; Carmen de Patagones (Escuela Islas Malvinas), Argentina, 2004; Tuusula (Jokela), Finlàndia, 2007;
Emsdetten (Geschwister-Scholl-Schule), Alemanya, 2007; la policia alemanya va frustrar un altre intent a Colònia,
el 2007; Kauhajoki (Seinäjoki), Finlàndia, 2008; Winnenden (Albertville-Realschule), Alemanya, 2009. Podríem
afegir-ne d’altres a institucions de postsecundària o universitàries, com ara el Dawson College de Westmount,
Canadà, 2006; Virginia Tech a Blacksburg, 2007, o la Northern University of Illinois a DeKalb, 2008. Durant el
mateix període van tenir lloc quatre matances més fora dels recintes escolars: en uns magatzems, obra d’un jove
de 19 anys que acabava de desertar de secundària (Omaha, Nebraska, 2007), la seu d’un parlament cantonal (Zug,
Suïssa, 2001), una festa adolescent, tot i que perpetrada per un adult (Crandon, Wisconsin, 2007), i una estació de
metro (Tòquio, 2008).
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qual havien d’incorporar al conjunt de la població, i la dominaven des de la
cal·ligrafia fins a l’expressió literària, ja que eren també els grans lectors i,
de vegades, els escriptors de l’època. Avui no podem dir el mateix, ni de bon
tros, sobre el seu domini de la informàtica i d’internet, uns instruments que
la majoria dels seus alumnes manegen sense problemes i molts d’ells amb
autèntica destresa, però que per a molts docents són encara una caixa negra
inescrutable. L’exèrcit que ens va dur amb èxit a la galàxia Gutenberg no està
en les mateixes condicions per dur-nos a la galàxia internet. Una percepció
aguda i una consciència difusa de tot plegat es troben presents, segurament,
en el profund malestar indiferenciat dels professors davant la societat, davant
la cultura i, sobretot, davant els mitjans de comunicació i la xarxa, que habi-
tualment es representen de manera caricaturesca per desqualificar-los millor,
i en la pregona desmotivació de molts professors (Esteve, 1994; Fernández
Enguita, 2009a, b).

6.1. Les preocupants dimensions del fracàs

Els objectius educatius de la Unió Europea, plasmats a Lisboa, estableixen
les condicions per a la incorporació d’Europa a la societat de la informació i
l’economia del coneixement. Aquests objectius s’elaboren en termes de l’aca-
bament d’una etapa secundària postobligatòria, que a Espanya correspon al
batxillerat o als cicles formatius de grau mitjà, que haurien de ser assolits pel
85% dels estudiants. En quina mesura s’aconsegueix això al nostre país? En
un 62% (taula 2.20, pàg. 64), que és el que representen els titulats anuals en
aquesta etapa respecte dels titulables potencials, la població que té aquesta
edat. Això vol dir 23 punts per sota de l’objectiu fixat per al 2010, que ja no
s’assolirà.

Una condició necessària, tot i que no suficient, perquè els estudiants obtinguin
el títol postobligatori és que es mantinguin escolaritzats els anys necessaris
per fer-ho. Les dades, però, ens indiquen que no és així, que l’escolarització
fins als 18 anys (que, per descomptat, no significa haver assolit el curs ade-
quat) amb prou feines arriba al 70%, la qual cosa ens situa fins a un 25% per
darrere d’altres països de la Unió Europea (taula 2.22, pàg. 66).
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Aquestes dades es refereixen a cohorts escolars o biològiques, i per tant no
poden recollir el percentatge de joves –gens menyspreable– que retornen al
sistema educatiu després d’haver-lo abandonat, que, com hem vist anterior-
ment, equival a un terç. Un indicador que sí que ho fa (si bé tampoc no del tot,
però gairebé) és el de titulats entre els joves de 18 a 24 anys, és a dir, els que
ho van fer quan tocava o fins amb sis anys de retard (retards més grans són
molt improbables). Llavors trobem que el 31% dels joves no tenen cap títol
postobligatori ni segueixen cap formació destinada a obtenir-lo (gràfic 2.16,
pàg. 68), el doble que la mitjana de la Unió Europea.

El fet és que acaben, però, com ho fan? El 16,7% dels alumnes dels cicles
formatius de grau mitjà estan repetint algun dels cursos en un moment donat
(taula 2.19, pàg. 62) i pot ser que n’hagin repetit o n’hagin de repetir un altre,
i el 48,9% porta almenys un any de retard (taula 2.18, pàg. 62). Malaurada-
ment no podem saber, amb les dades disponibles, quants dels futurs titulats
parteixen d’aquesta situació, o en quines proporcions els que s’hi troben es
bifurcaran en titulats i no titulats. La situació en el batxillerat no és millor:
amb prou feines passen curs el 76,7% dels alumnes de primer i el 73,2% dels
de segon (taula 2.17, pàg. 58).

Les taxes netes d’escolaritat ens diuen alguna cosa més sobre això: que estan
escolaritzats en l’ensenyament corresponent a la seva edat el 87,6% dels joves
de 16 anys, el 75,7% dels de 17 i amb prou feines el 38% dels de 18 (gràfic
2.8, pàg. 50). Per tant, no ho estan el 12,4, el 24,3 i el 62%, respectivament.
Podríem dir que complim els objectius de retenció formulats a Lisboa per als
alumnes de 18 anys amb els de 16, és a dir, que l’abandonament del sistema
s’avança dos anys sobre el previst o sobre el que seria desitjable.

Si fem un pas més en la nostra marxa retrospectiva, ara ens toca trobar els
que abandonen el sistema després d’obtenir la graduació en l’ESO. Què passa
a l’ESO? El 28,4% dels joves l’abandonen sense el títol de graduació (taula
2.11, pàg. 46). La taxa bruta de graduació, indicador semblant però diferent
i més realista –que es refereix no als alumnes registrats, sinó al conjunt de la
població en l’edat que pertoca–, es redueix al 69,2% (taula 2.13, pàg. 48).

Què ha passat abans? Primer, que un percentatge petit, però no menyspreable,
ha abandonat l’escola abans d’hora, és a dir, abans de l’edat legal amb què
hauria pogut fer-ho. La taxa d’escolarització als 15 anys ja és de tan sols el
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98% (taula 2.4, pàg. 37), cosa que vol dir que falta el 2,1% dels alumnes. I,
entre els que no se n’han anat, molts ja repeteixen: en percentatges per cursos,
17,1 a primer, 15,5 a segon, 18,7 a tercer i 12,8 a quart (taula 2.6, pàg. 39).
Els alumnes que arriben a quart curs d’ESO amb 15 anys, que és el que els
correspon per l’edat, només són el 57,4% (taula 2.8, pàg. 41). De fet, ja reu-
nien aquesta condició, als 14 anys, només el 66,5% i, als 12, només el 84,1%
(gràfic 2.5, pàg. 42).

La primària sol quedar fora del focus d’atenció, en part perquè els percentat-
ges de fracàs són inferiors, però també, sens dubte, per la freqüent inclinació
a convertir l’ESO en l’escenari exclusiu de tots els mals i, per tant, a conside-
rar-ne la LOGSE o les reformes en general com l’únic causant. Malgrat això,
el cas és que tot comença a primària, amb taxes de repetició per cicle que ja
són del 2,3% al primer, 2,5% al segon i 3,5% al tercer (taula 2.2, pàg. 33);
en realitat són dobles, ja que han estat calculades per als repetidors al segon
curs de cada cicle (al primer curs de cada cicle no es pot repetir) sobre el total
d’alumnes dels dos cursos del cicle. Les taxes d’idoneïtat es ressenten amb
aquestes repeticions, i així cauen ja al 94,5% als 8 anys i al 90% als 10 anys
(gràfic 2.3, pàg. 34).

En definitiva, el procés que duu a la fractura final entre titulats i no titulats
en secundària postobligatòria, permanència i abandonament, èxit i fracàs, es
descompon en el temps en una seqüència d’obstacles i dèficits menors, i allò
que al final registrem com a fracàs o abandonament acumulat és format o ve
precedit per una altra sèrie de fractures anteriors, tant si són definitives com
provisionals.

6.2. Les fractures socials a l’hora de fracassar: classe, ètnia i gènere

El fracàs escolar, en qualsevol de les seves formes i graus, no és neutre ni
imparcial davant les desigualtats socials. En particular, i com ja hem vist al
capítol 3, està sensiblement influït per les divisòries de classe, gènere i ètnia.
No tornarem a repetir aquí el més obvi i general ni els detalls ja discutits, però
sí que val la pena detenir-nos en alguns aspectes que no eren previstos al guió
o que no formen part de la consciència comuna ni de la crítica habitual.

Comencem per la classe social. L’escola ha carregat des de fa molt de temps
amb la sospita d’estar al servei de la classe capitalista. Si vivim en una so-
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cietat capitalista, si el capital és la força econòmica més poderosa, si –com
va escriure Marx– «la classe que posseeix els mitjans de producció material
posseeix també els mitjans de producció espiritual», no hi ha res més lògic
que deduir que l’escola estaria al servei d’aquesta classe,(2) i ho estaria de dues
maneres: globalment, en dur a terme funcions útils per al capital i el capita-
lisme (qualificar la força de treball, reproduir la divisió del treball, reduir els
costos laborals per a les empreses, legitimar l’ordre social, cooptar els millors
elements de les classes populars, etc.), un aspecte del qual podem prescindir
en analitzar el fracàs; com també individualment, en situar els fills de la classe
capitalista en una posició d’avantatge davant els requisits i mecanismes de
selecció de l’escola, assegurant-los l’èxit acadèmic, obrint-los la porta a les
millors oportunitats socials i legitimant així els seus privilegis socials davant
d’ells mateixos i davant dels altres, i aquest és l’aspecte en què ara ens hem de
detenir. Perquè la sorpresa, només relativa, és que els que estan en una posició
d’avantatge no són els fills de la classe capitalista, i encara menys els de les
classes propietàries en general, si bé els primers no estan en una mala posició
i poden permetre-s’ho millor que els altres, atès que tenen mitjans que poden
contribuir a contrarestar-la, si s’escau.

Els que parteixen d’una posició privilegiada són, per dir-ho així, els fills de les
classes escolaritzades, en primer lloc els de la classe professional-directiva
(Ehrenreich i Ehrenreich, 1979), i, en segon lloc, els de la classe mitjana fun-
cional o classe de servei. Els primers són una minoria altament educada que
ocupa les professions en sentit estricte, tant si són liberals com burocràtiques, i
la part més alta de la jerarquia de les organitzacions, tant si són públiques com
privades. En el primer cas, això és així perquè els col·lectius professionals
han aconseguit monopolitzar l’oferta dels seus serveis, entre altres mitjans, a
través de l’exigència de credencials acadèmiques, escasses per ingressar-hi;
en el segon cas, perquè la complexitat de les organitzacions, i encara més en la
societat del coneixement, requereix una gestió qualificada, i perquè les nostres
societats han eliminat la compra i la transmissió dels càrrecs; aquesta pràctica
va cessar, en primer lloc i d’una manera completa, en els llocs públics, i, des-
prés, en bona part dels privats. De fet, la societat del coneixement propicia una
permeabilitat d’anada i tornada entre el sector professional i el sector directiu

(2) Dues obres que van tenir un gran impacte quan es van publicar van ser les de Baudelot i Establet (1976) i
Bowles i Gintis (1976).
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com no ho havia fet la societat industrial entre el sector directiu i el propietari,
la qual cosa permet parlar del conjunt com una única classe social.

Així, doncs, l’escola –com deien molts i alguns encara diuen– és un instru-
ment del capital, però no del capital econòmic sinó del capital cultural, esco-
lar. Un viatge d’anada i tornada, per cert, obligat per a una part de les ciències
socials, però del tot innecessari per al sentit comú: què podíem esperar sinó
que triomfessin a l’escola els que ja duien de casa un capital escolar? Aquest
capital cultural o escolar, que unes famílies tenen i altres no, és objecte d’una
distribució tan desigual i probablement tan injusta com la de l’econòmic (la
propietat) o la de l’organització (l’autoritat), amb el problema afegit que quan
no es té, no es pot transmetre, però quan es té no és segur que es transme-
ti: això explica que el fracàs escolar afecti, si bé en una mesura escassa, les
classes mitjanes i cultes. Aquest fet, d’una banda, facilita que esdevingui un
problema públic, la importància del qual augmenta com més exigent és la
societat del coneixement i com més gran és la deslegitimació del saber es-
colar a causa d’un accés més generalitzat al coneixement (de tota mena) de
la societat; i, d’altra banda, li atorga un vernís meritocràtic, ja que es tracta
d’un privilegi que no es pot transmetre del tot a voluntat. En tot cas, el fet de
posseir-lo no és una mera conseqüència de la possessió del capital econòmic,
no és un mer epifenomen ni una mera legitimació d’aquest capital, sinó que
té una dinàmica pròpia, delimitada per unes característiques específiques (for-
mes diferents d’adquisició, d’acumulació, de valorització, de transmissió, de
deteriorament...) i configurada per les regles del joc, en part compartides i en
part producte de l’equilibri entre les forces implicades i les seves estratègies.(3)

Mereix una reflexió a part la pauta de fracàs i abandonament dels gitanos.
Sabem per informes diversos, amb dades que mai no són exactes –ja que no
hi ha un cens ètnic dels alumnes–, però sí coincidents, que la seva educació ha
millorat sensiblement en termes quantitatius: són escolaritzats notablement en
infantil, universalment en primària, massivament en el primer cicle de l’ESO,
majoritàriament en el segon, minoritàriament en postobligatòria i, fins i tot,
excepcionalment en la universitat (ASGG, 2001; FSG, 2006). Però el més
característic és que la gran majoria no supera l’ESO i que quasi monopolitzen
l’abandonament en el primer cicle. El grup ha passat d’una situació en la qual

(3) Una tesi, per cert, que ja va ser defensada per Lerena (1976), tot i que amb una altra terminologia i sense que
hom li prestés l’atenció que sens dubte mereixia.
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era escolaritzat, per dir-ho així, segons la seva disposició, amb la seva aquies-
cència o si més no la seva resignació, a una altra en què se li ha imposat l’es-
colarització fins als 16 anys per mitjà de la força legal i de la seva exigència
com a requisit per a l’obtenció de prestacions socials, rendes d’inserció, opor-
tunitats de reallotjament, etc. En romandre més temps a escola empitjoren les
seves relacions amb el professorat i amb la institució; el resultat és un absen-
tisme més gran i, en tot cas, altes taxes de fracàs i abandonament (Fernández
Enguita, 1999). Un efecte indirecte n’és que, si abans podien abandonar a vo-
luntat, just quan el xoc entre la seva idiosincràsia i la de la institució cobrava
una certa intensitat, ara, obligats a quedar-s’hi, han de passar per experiències
perjudicials per a la seva autoestima i es veuen més empesos a actuacions que
acaben reforçant els estereotips negatius sobre el seu caràcter, la seva cultura i
els seus costums. En l’afany per tractar-los formalment igual que als altres, és
a dir, per imposar-los les mateixes condicions, s’afavoreix d’alguna manera la
seva estigmatització: «si no s’integren és perquè no volen, ja que les oportuni-
tats no els manquen». Si continuem per aquesta via, la pressió combinada de
les administracions educatives, els serveis socials, les polítiques d’habitatge i
el deteriorament de les seves velles condicions de vida acabarà aconseguint,
potser en dues o tres generacions, que romanguin tots a les aules si més no
durant el període obligatori, i aleshores podrem explicar la història com un
èxit, ja que, com diu el refrany, tot va bé si acaba bé. No obstant això, ens
podem plantejar la pregunta de si no hi ha cap altra opció que fer-los passar
per aquesta barreja d’internament forçós i fracàs anunciat. Tot sembla indicar
que l’enfocament de la política educativa adreçada als gitanos és ben lluny de
copsar la naturalesa especial del seu rebuig a l’escola, i que els aparents èxits
formals tenen un cost no gaire raonable.

Pel que fa als immigrants, els resultats indiquen que seran les minories de
demà. Tot i que no tenim prou dades per detallar-ne els diversos orígens, sa-
bem per l’evidència casuística i per l’evidència científica acumulades en pa-
ïsos de més tradició receptora que cada minoria específica és un cas, i que el
ventall va des del més o menys dolent fins al veritablement bo, si bé numèri-
cament tenen més pes els primers que no els segons. Aquí trobem uns resultats
sistemàticament inferiors associats a la condició de no nacional o a l’ús a la
llar d’una llengua diferent de les natives, com era previsible. No ho era tant, i
per això és preocupant, que les expectatives dels alumnes immigrants de se-
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gona generació siguin sensiblement inferiors a les dels acabats d’arribar, com
si haguessin assumit el pas d’immigrants a minories.

És una història ben diferent la que discorre al llarg de la divisòria de gènere.
Les dones superen els homes en tots els indicadors (idoneïtat, repetició, quali-
ficacions, permanència, promoció, finalització) i en tots els nivells educatius.
Només en alguns sectors minoritaris la seva escolarització pot ser encara ob-
jecte de restriccions, com passa quan les famílies musulmanes o gitanes més
tradicionals les retiren de les aules en arribar-los la primera menstruació o per-
què no estiguin barrejades amb els nois. Si no hi intervenen aquests costums
atàvics, ultrapassen àmpliament els nois, com passa de fet entre els dos grups
esmentats (Fernández Enguita, 2007b). Hom ha intentat explicar aquesta su-
perioritat acadèmica femenina atenent a un ritme més ràpid de maduració,
una intel·ligència més adaptada a l’escola (per exemple, Alexopoulos, 1996),
una aptitud verbal més gran (Colom i García-López, 2002), una capacitat de
treball més alta (Li, 2006), una disposició més conformista davant la norma
i la disciplina escolars (Simmons i Blyth, 1987), una més gran identificació
expressiva i instrumental amb la institució (Fernández Enguita, 2003), mi-
llors destreses no cognitives (Jacob, 2002), una estratègia compensatòria per
al mercat de treball (Goldin et al., 2006), una estratègia matrimonial (DiPrete
i Buchmann, 2004), etc. Si bé hi ha motius per celebrar l’avanç de les dones,
també n’hi ha per preocupar-nos pel retrocés dels homes. A les nostres dades,
aquests apareixen més indiferents respecte a les exigències dels estudis i més
atrets pel mercat de treball, però no hi ha res que ens permeti saber si es tracta
d’una causa, d’un efecte o de totes dues coses. De fet, aquesta situació ha do-
nat lloc a una àmplia preocupació pública dins i fora de les nostres fronteres
(Bischoping i Bell, 1998); ha començat a provocar debats sobre una eventual
separació dels sexes en aquestes edats –com també n’hi va haver, diguem-
ho de passada, quan alguns grups feministes van creure que aquesta era una
possibilitat per promoure l’èxit acadèmic de les dones– i, en tot cas, suscita
interrogants sobre l’eventual existència de factors i mecanismes en la insti-
tució, els processos i els agents escolars que perjudiquen els alumnes homes
(Hoff Sommers, 2000), qüestions que xoquen fàcilment amb la barrera de la
correcció política però que no per això podem menystenir ni ignorar.

Valdria la pena investigar si hi ha res a l’escola que perjudica els estudiants
masculins amb independència de les seves habilitats cognitives i del seu tre-
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ball acadèmic. El fet que la superioritat acadèmica femenina sigui precisament
més gran com més patriarcal és la cultura del grup requereix una reflexió.
Les dones superen els homes quasi a qualsevol lloc, però a Espanya ho van
fer sensiblement abans que al Regne Unit, entre els alumnes d’origen magri-
bí més que entre els espanyols natius (Col·lectiu Ioé, 2002) i entre els gita-
nos més intensament que entre els paios (Fernández Enguita, 2007b). Aquest
acreixement diferencial de l’avantatge pot ser degut al fet que, precisament en
les cultures més patriarcals, la dona té més a guanyar-hi amb l’educació, o que
l’escola és, en una mesura més gran, l’únic lloc que li ofereix la possibilitat de
millorar, però també, purament i simple, que la cultura escolar topa cada cop
més obertament amb els valors masculins tradicionals. Això seria coherent
amb el fet que tots els homes són iguals, però alguns més que altres; és a dir,
que tots en resulten perjudicats, però en particular els d’entorns culturals més
tradicionals, ja que, al capdavall, la desaparició de moltes de les diferències
entre les articulacions dels rols de gènere pròpies de les cultures esmentades
és una qüestió de temps: Espanya és, en molts aspectes, el passat del Regne
Unit, com els gitanos són el dels paios, etc. Respon així mateix a l’extensa i
intensa feminització del professorat i a l’efecte presumible i innegable que
aquesta circumstància té sobre els mètodes d’ensenyament, aprenentatge, or-
ganització de l’aula, avaluació... i sobre el model del bon alumne que pot estar
esdevenint, cada vegada més, la bona alumna.

És interessant fer notar alguns fenòmens menors però rellevants en l’articula-
ció d’aquestes diferents fractures socials. Un de ben conegut és la superposi-
ció d’ètnia i classe, que vol dir que una part dels desavantatges de les minories
està simplement associada a la seva classe social, si bé n’hi ha una altra que
deriva específicament de l’etnicitat o de la no nacionalitat, que al seu torn so-
len anar plegades però són diferents, ja que la primera és una condició cultural
i la segona és política.

Una altra dada menys coneguda té a veure amb la relació entre classe i gènere:
hem estat suposant que les noies atrapaven o ultrapassaven els seus companys
de classe en l’escenari escolar, però això es dóna més entre els alumnes proce-
dents de famílies de classe mitjana que no pas entre les de classe treballadora,
com ho suggereixen, d’una banda, la literatura acumulada sobre les pautes
educatives de classe i, de l’altra, segons les nostres dades, el fet que les di-
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ferències de sexe en els indicadors d’èxit o fracàs són força inferiors entre
l’alumnat de l’escola privada i concertada que no entre el de l’escola pública.

Finalment, en l’articulació d’ètnia i gènere podem destacar el contrari: sembla
com si la intensitat patriarcal més gran d’una cultura es traduís en un avantat-
ge escolar més gran de les dones –sempre que es relaxin les restriccions que
pateixen, naturalment–. És clar que els pocs casos d’èxit escolar entre els gi-
tanos els han protagonitzat les noies gitanes, no els nois, i algunes dades, sens
dubte insuficients, apunten al mateix fet entre la població d’origen magribí, la
qual cosa, atès el seu caràcter paradoxal, s’hauria d’explicar com a part d’una
estratègia reactiva de les dones d’aquests grups.

Així mateix, cal fer notar l’efecte d’una condició social sobrevinguda: les rup-
tures familiars. Malauradament, les nostres dades només ens permeten afir-
mar, en sentit estricte, que tota forma familiar diferent de la conjugal s’associa
a pitjors resultats escolars, tenint en compte qualsevol indicador. Sabem tam-
bé, però, que aquestes famílies d’un altre tipus no són el resultat d’una elecció
original (mares o pares solters que en algun cas es podrien reunir en llars
conjugals, cadascun dels quals hi aportaria els fills propis) sinó de la ruptura
més o menys prolongada i conflictiva de famílies convencionals. Així, doncs,
no ens diuen res sobre la bondat intrínseca de les diferents classes de família,
però sí dels costos de la inestabilitat familiar pels fills, almenys en la infantesa
i l’adolescència.

6.3. Solucions estèrils i problemes desenfocats

La informació obtinguda mitjançant els expedients, malgrat les limitacions
que presenta, ens convida a assenyalar, sempre amb prudència i amb caràcter
temptatiu, que algunes solucions promeses no sembla que ho siguin i alguns
problemes quasi unànimement apuntats podrien estar mal formulats, ja que es
basen en supòsits erronis.

La solució de dubtós funcionament a la qual ens referim és el paquet format
per l’orientació i la diversificació. Aquesta darrera, la diversificació, ja ha
esdevingut gairebé un mantra de la nostra política educativa, atès el propòsit
dominant d’arribar a resultats iguals o semblants des de punts de partida dife-
rents; mentre que la primera, l’orientació –potser la mesura més remarcable
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dels anys noranta–, seria la condició prèvia del seu tractament adequat. El que
trobem, però, en primer lloc, és que els alumnes objecte de mesures de diver-
sificació continuen tenint grans probabilitats de fracassar. Això pot voler dir
que el diagnòstic és bo però el tractament no ho és tant, cosa que salvaria els
orientadors però no els professors. O pot significar que el diagnòstic és una
profecia que s’acompleix en ella mateixa, una mera etiqueta que desencadena
uns efectes no desitjats en lloc de prevenir-los; una forma de pràctica clínica
danyosa. O bé que ens trobem davant d’un diagnòstic purament superflu, que
ens diu que fracassaran els que fracassaran, senzillament, perquè mesura el
mateix que qualsevol altra avaluació escolar, una sospita que ha planat sempre
sobre les proves d’intel·ligència i altres instruments psicopedagògics.

La segona cosa que hi trobem, sempre relacionada amb l’orientació, és la
inclinació clarament majoritària dels adolescents a cursar, després de l’ESO,
el batxillerat: hi opten tres quartes parts dels alumnes que continuen, enfront
de l’altre quart que s’inclina pels cicles formatius de grau mitjà. En tot cas,
considerem excessiu el nombre d’alumnes que van al batxillerat; això mostra,
a més, el menyspreu que hi ha pels estudis professionals de llarga tradició,
propi tal vegada d’un país d’hidalgos, però no de la nostra estructura ocupa-
cional. Si mirem les trajectòries posteriors, l’ETEFIL ens fa saber que de cada
100 alumnes que van acabar l’ESO el 2001, en el lapse de quatre anys, 73
van entrar al batxillerat, però d’aquests, 44 van arribar a la universitat i 12 als
CFGM, mentre que dels altres 18, 3 van anar després als CFGM que havien
desestimat inicialment, 3 no van acabar el batxillerat i 12 no van continuar
estudiant després d’acabar-lo. Un cop més, l’orientació no ha funcionat, te-
nint en compte la descompensació a favor dels estudis de tipus acadèmic i la
quantitat de gent que els segueix i que després, un cop acabats, no va ni a la
universitat ni als CFGS.

Podem demanar-nos si això no deu ser el resultat de la psicologització de
l’orientació escolar i professional, una barreja de normalització i catalogació
dels alumnes que no beneficia la seva trajectòria acadèmica i que té ben poca
correspondència amb el món exterior, en particular el laboral.

El problema, probablement mal formulat, és el de la rellevància de la família
en el fracàs escolar. No ens referim aquí al pes del capital cultural, el conei-
xement de la dinàmica educativa, els recursos econòmics o les expectatives
escolars, que no podem posar en dubte, sinó a la idea que la gravetat del fra-
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càs, l’abandonament, el rebuig o el baix rendiment són deguts a la poca aten-
ció prestada per les famílies a l’educació i la seva escassa col·laboració amb
l’escola i amb els professors. Segons aquesta versió, les famílies no donen
suport a l’escola, s’alineen amb els adolescents en contra dels seus professors,
etc. Si això fos cert, hauria de ser-ho especialment en el cas dels alumnes que
presenten problemes de disciplina, però el que ens diuen els expedients és que
les famílies d’aquests alumnes són prou més diligents que la resta a l’hora
d’atendre les crides del centre. És possible que en facin més cas simplement
perquè no els queda cap altre remei, però així i tot no se sosté la imatge de les
famílies allunyades, oposades o indiferents.

Fem notar també un altre detall que no ha de passar desapercebut: els pro-
blemes greus de disciplina no sembla que tinguin antecedents, segons els ex-
pedients, en problemes lleus anteriors, la qual cosa desafia tota lògica i tota
experiència i ens duu a pensar que no és que no hi hagi antecedents, sinó que
no se’ls ha prestat atenció. És a dir, que es descuida la disciplina, aquest cop
per part del centre, fins que esdevé un afer greu.

Els testimonis dels alumnes ens parlen una vegada i una altra de famílies que
els pressionen perquè estudiïn, mentre que l’empenta personal i immediata en
sentit contrari en general els arriba d’un altre entorn, concretament del grup
d’iguals. Però el grup d’iguals té l’origen i el brou de cultiu al centre mateix,
no fora, i sovint fins i tot és l’únic motiu que els alumnes més proclius a
l’abandonament troben per romandre a l’escola.

Les actituds antiescolars, doncs, llevat potser de grups molt determinats i
culturalment molt distants del corrent principal, no s’originen a la família sinó
a l’escola, on a la descurança de la institució s’hi afegeix la dinàmica auto-
alimentada del grup d’iguals en l’adolescència; aquesta situació afavoreix la
conversió de conductes episòdiques en estratègies sistemàtiques de rebuig.

6.4. Efectes perversos i atzucacs

Si una part dels problemes ve de fora, tant de l’evolució social en general com
de les circumstàncies concretes del medi de l’alumne o de la seva condició
personal, n’hi ha d’altres que són pròpiament escolars. Entre aquests hem de
considerar, si més no, la repetició de curs, la transició i el canvi de centre de
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primària a secundària, la naturalesa ambivalent de la diversificació i la manca
de continuïtat de la formació professional.

Quin sentit té la repetició de curs? No hi ha dubte que, per a algunes persones,
en té molt, ja que altrament no s’explica l’enrenou causat pel fet que, a pri-
mària o a l’ESO, els alumnes puguin passar de curs amb algunes assignatures
suspeses. Fixem-nos bé en el fons i la forma d’aquest afer: el motiu de la
polèmica és que l’alumne no hagi de repetir curs pel fet d’haver suspès una as-
signatura o una minoria d’assignatures. En canvi, ningú no se sorprèn perquè
hagi de repetir-lo complet si n’ha aprovat una o la majoria. Aquesta asimetria
desafia qualsevol mesura racional encaminada a millorar l’eficàcia, l’eficièn-
cia o la justícia, i només es pot entendre com un cas d’inèrcia mental en la
perspectiva del càstig. És com quan el pare li diu al nen que no ha trucat a la
porta, que no ha saludat en entrar, que no l’ha tancat o que ho ha fet malament:
«Surt i torna a entrar», amb la finalitat expressa que repeteixi tot el procés,
no només allò en què ha errat. Hi ha una àmplia evidència que la repetició de
curs serveix de ben poca cosa (Jimerson et al., 1997) o de res (Holmes, 1989;
Paul i Troncin, 2004).

No resulta sorprenent si l’alumne obligat a repetir radicalitza la desafecció
o el rebuig a l’escola –o bé hi cau, si no ho havia fet abans–. En primer lloc,
és desqualificat i estigmatitzat; en segon lloc, no sols ha de repetir el que ha
fallat sinó també tot allò en què no ho ha fet, que normalment és la majoria
de matèries; en tercer lloc, queda separat dels seus companys i, possiblement,
dels professors amb els quals, en altres circumstàncies, hauria continuat; en
quart lloc, se’l col·loca amb altres alumnes més joves, cosa que segurament
implica una ruptura i un desfasament en unes edats que es caracteritzen per un
desenvolupament i un ritme ràpids a l’hora de cremar etapes; en cinquè lloc,
els seus nous companys també són presumptament més capaços (si més no,
de moment), però com que, a més, són més petits, tot l’empeny a oposar la
jerarquia de l’edat i l’experiència a la de l’èxit acadèmic i l’escola, i es gira
ostensiblement contra aquesta darrera.

De la mateixa manera que l’absentisme, podem considerar la repetició com
un esplèndid predictor i quasi amb seguretat com una causa de l’abandona-
ment. Les nostres dades ho suggereixen i així ho assumeix també la literatu-
ra acadèmica internacional (per exemple, Rumberger, 1995). La comparació
entre comunitats autònomes mostra una relació lineal directa entre repetició



184 FRACÀS I ABANDONAMENT ESCOLAR A ESPANYA

i abandonament (CES, 2009: 25). La paradoxa és que algunes investigacions
assenyalen que el fet de ser més jove és un factor d’abandonament al comen-
çament. Segons un estudi francès, els alumnes nascuts al desembre tenen el
triple de possibilitats que els nascuts al gener del mateix any d’arrossegar un
o dos cursos endarrerits en arribar a sisè (Ferrier, 2003); en canvi, els nostres
resultats mostren que cada mes addicional d’edat de l’alumne augmenta la
possibilitat d’abandonament. La contradicció, però, és tan sols aparent: l’estu-
di francès es refereix als primers anys d’escolaritat i reflecteix la duresa més
gran del currículum escolar per als alumnes més joves quan petites diferèn-
cies en l’edat representen notables diferències de maduresa i d’aprenentatge
previ, escolar o no; les nostres dades, en canvi, es refereixen als alumnes més
grans; de fet, als que ja acumulen retards i es troben en una edat en què és
possible abandonar el sistema legalment. No hi ha cap contradicció: menys
edat significa menys bagatge, i això es nota especialment al començament de
l’escolaritat, i més edat significa més frustració en relació amb la institució, i
es fa més palesa en el període final. El denominador comú és evident: la inca-
pacitat de l’escola per atendre ni tan sols la forma més elemental de diversitat,
la que separaria els alumnes, si fossin clònics, pel mer pas del temps. O més
ben dit: la incapacitat passiva de respondre adequadament; és a dir, no ser ca-
paç de compensar les petites diferències d’edat causades pel fet que els nens
neixen al llarg de l’any natural, i una gran capacitat per respondre de manera
desmesurada a les dificultats d’aprenentatge (la repetició en favor de l’homo-
geneïtat del grup i no del desenvolupament de l’alumne). Un breu repàs dels
sistemes escolars revela, a més, que el recurs a la repetició no és universal:
cobra dimensions de problema nacional a França, Espanya i Portugal; resulta
rar o excepcional als països nòrdics, el Regne Unit i Irlanda, i és molt limitat
a la resta d’Europa (Eurydice, 2005).

Si el recurs a la repetició és fill de l’ensenyament tradicional (el mal francès,
ha estat anomenat al país veí, i ha resultat contagiós), altres efectes perversos
són fills de les reformes recents. Un al qual hom no ha prestat l’atenció deguda
és el brusc pas de l’educació primària a l’ensenyament secundari obligatori.
El canvi de centre sempre ha estat i serà per ell mateix un problema en l’edu-
cació: prou bé que ho saben els centres privats i les famílies que els trien, que
ofereixen i busquen, respectivament, la manera d’evitar-lo. Es va discutir en
profunditat, per exemple, en la llarga reforma comprensiva del Regne Unit,



LES DIFICULTATS DE LA INSTITUCIÓ ESCOLAR 185

on es va proposar un variat ventall de fórmules que tenien en compte si l’es-
colarització secundària es feia en un o més centres, entre els 12 i els 18 anys
(Fernández Enguita, 1986). A Espanya ha representat la submissió de l’ESO
a les formes i maneres del batxillerat, que no són precisament un exemple
d’atenció a les necessitats de l’alumne.

Per començar, l’alumne passa de dependre fonamentalment d’un professor
principal, tot i que no únic (l’anomenat mestre-tutor, i ja és un mal símptoma
que hagi calgut dir-ne així per recordar que el seu paper no era simplement
el d’ensenyant), amb el qual mantenia una relació global, multifacètica i sens
dubte amb un component afectiu, a dependre de quasi una dotzena de profes-
sors, cadascun dels quals dedicat a la seva assignatura i amb els seus propis
criteris. Això implica, en primer lloc, la pèrdua de la singularitat del mestre,
substituït ara per exigus segments de docent; en segon lloc, la substitució de
la unitat de criteri (bo o dolent) que comportava la preeminència del mestre-
tutor, per la dispersió i la inconsistència, davant la juxtaposició de criteris
diferents oferts per docents diversos que no tenen ni se’ls pot imposar cap
coordinació. Sobre el paper, aquesta descorporeïtzació de la funció tutelar,
producte de la substitució d’un mestre per molts professors, havia de ser com-
pensada pels departaments d’orientació i tutoria, però és de domini públic que
no funcionen com caldria. La inconsistència de criteris implica així mateix un
descrèdit del criteri de l’adult, que és més del que necessiten els adolescents,
en aquestes edats, per revoltar-s’hi: contra els professors i contra la institució.

Al mateix temps, l’assignació general de l’ESO als Instituts d’Ensenyament
Secundari (en el sector públic) ha representat la imposició, a la majoria del ter-
ritori espanyol i per la via dels fets, de l’anomenada eufemísticament jornada
contínua, és a dir, matinal, en un exemple clar d’intensificació del treball dis-
cent en nom de la reducció de la jornada docent. Independentment de si tenen
o no dificultats escolars al matí o de si poden accedir o no a altres activitats
formatives a la tarda, la majoria dels alumnes de l’ESO s’han trobat embotits
si us plau per força en una organització horària que ja és prou difícil per als
pares al batxillerat o a la formació professional, sempre que no hagin optat
per endur-se’ls a l’ensenyament privat. I alhora han passat a dependre d’un
professorat amb millor formació disciplinària, però amb una formació peda-
gògica nul·la, majoritàriament imbuït d’una visió selectiva i meritocràtica del
sistema escolar que no acaba de lligar amb la universalització d’aquesta etapa
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obligatòria. De fet, els testimonis dels alumnes coincideixen a assenyalar que
el pas de la primària a l’ESO, de l’escola a l’IES, és un salt difícil per a tots,
traumàtic per a molts i, per a alguns, representa el principi de la fi.

Una altra conseqüència de la minuciosa divisió del treball per assignatures,
alhora que de la manca de formació pedagògica del professorat de secundària
i de la pretensió que els alumnes d’avui, que són tots, es comportin com els
d’antany, que eren pocs i, a més, auto- i heteroseleccionats, és que el professor
no es considera obligat a ocupar-se de cap manera de res que no sigui la seva
assignatura. Es produeix així una dimissió generalitzada de la funció adulta
de tutela sobre un alumnat que continua sent adolescent, en tot cas no adult i
encara necessitat de supervisió, amb l’abandonament consegüent dels espais
i temps no disciplinaris, que passen per això a ser indisciplinats: patis, passa-
dissos, menjadors, pauses entre les classes, esbarjos, entrades i sortides... És el
que expressen una vegada i una altra els alumnes quan afirmen que «la novetat
més gran de l’ESO ha estat comprovar que els professors passen de nosaltres».

Un altre efecte pervers de les reformes comprensives a Espanya ha estat, sens
dubte, la transformació de la via professional en un atzucac, una opció no
gaire rendible. La reforma dels ensenyaments mitjans dels anys vuitanta, que
va desembocar en la LOGSE, es va dur a terme, entre altres coses, o potser
sobretot, per acabar amb el problema de la doble titulació al final de l’Educa-
ció General Bàsica. En aquell moment la formació professional era l’única via
per als que no obtenien el títol de graduat escolar, la via dels fracassats. A fi
de dignificar-la, es va pensar aleshores que només s’hi pogués accedir un cop
acabada la formació acadèmica general: des del títol de graduat en ESO als
cicles formatius de grau mitjà i des del de batxillerat als de grau superior. És a
dir, es tancava la porta dels primers als segons i es barrava el pas als primers
per a aquells que no acabessin amb èxit l’ESO.

Es dóna així la paradoxa que el nostre sistema educatiu expedeix avui una tercera
part de la futura força de treball (aquell 30% de no graduats en l’ESO o el 34%
que no accedeix a cap tipus d’ensenyament postobligatori) sense cap qualificació
professional. Sota la consigna de prestigiar la formació professional, es va im-
pedir que hi accedissin els que no obtenien el títol de graduat en l’ensenyament
obligatori. El resultat d’aquesta mesura és que avui surt més gent que mai del sis-
tema educatiu sense cap qualificació professional, malgrat que han passat per una
formació acadèmica més llarga, si més no mesurada en anys. No ens expliquem
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per què no hi pot haver per a tots aquests nois i noies una via paral·lela que permeti
un desenvolupament professional continuat, encara que no sigui equivalent al dels
cicles formatius reconeguts de grau mitjà i superior.

A més, el fet que no es pugui accedir directament als cicles de grau superior
des dels de grau mitjà té l’efecte indirecte de desacreditar aquests darrers, ja
que en principi són una via curta i sense futur; en resum: s’infla la matrícula de
batxillerat (que, d’altra banda, mai no ha estat un cicle integral o multilateral;
és a dir, no ha estat enfocat unilateralment a la universitat, ja que no es va des-
prendre debades de l’adjectiu polivalent) i es tanca la porta als que, amb el pas
dels anys i la maduració personal, comprenen tardanament el valor de l’estudi.

Finalment, cal esmentar la promesa frustrada de la diversificació. La mala
consciència de la institució escolar per tractar tothom d’una manera estandar-
ditzada ve de lluny, ja que ja era present en la proposta (la Llei general d’edu-
cació i la seva normativa de desplegament) d’un ensenyament individualitzat
que mai no va arribar a traduir-se en res. Però va ser la LOGSE la que va
escampar la consigna de la diversificació, en part com un reconeixement ne-
cessari, però també com una manera d’acontentar les diverses sensibilitats
favorables i contràries a la reforma.

El problema és que la diversificació sembla que només s’ha traduït en uns
pocs èxits, però també en uns quants inconvenients. Entre els punts forts, po-
dríem fer constar l’èxit limitat dels cursos de garantia social entre una part
dels alumnes; entre els punts febles, l’estigma relatiu que acompanya aquests
mateixos cursos, encara més els d’educació compensatòria, i la convicció ma-
joritària entre els alumnes que amb aquests grups i mesures de diversificació
s’hi perd més que no s’hi guanya, sigui per les expectatives institucionals o
bé per les males companyies. En general, l’alumne no percep en la diversifi-
cació una ajuda addicional ni molt menys un esforç especial de l’escola, sinó
una desqualificació de la seva persona. I encara que els professors demanen
més mesures de diversificació, tot indica que pensen a diferenciar els objec-
tius perseguits amb els alumnes, inclosos, naturalment, els de l’ensenyament
obligatori, no a diversificar els mitjans i els recursos per assolir uns mateixos
objectius.
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6.5. Indiferència i desconnexió, o tots els colors del gris

Les dicotomies de l’estil èxit enfront de fracàs, acabament enfront d’abando-
nament i altres de semblants a les quals ja estem tan habituats tenen la virtut
de simplificar el panorama i establir possibilitats de comparació en l’espai i en
el temps: el fracàs augmenta o disminueix, és superior al nord o al sud, afecta
més a aquest grup que no a l’altre, etc. No es tracta de dicotomies simplement
imaginàries, sinó ben reals, ja que s’identifiquen amb portes d’accés a estudis
ulteriors, a tipus de feina o a altres oportunitats de la vida adulta que no garan-
teixen traspassar, però que sí que poden tancar amb plena eficàcia.

Com explicàvem al primer capítol, aquestes formes de denotació binària no
reflecteixen el continu distributiu del rendiment o la permanència. Ni la dico-
tomia èxit-fracàs és capaç de recollir l’enorme varietat dels aprenentatges i
els resultats, ni tan sols la de la qualificació aritmètica, ni la dicotomia aban-
donament-permanència resulta adient per expressar la casuística de la sortida
de les aules, i molt menys l’àmplia gamma d’actituds d’adhesió o desinterès
per part de l’alumne respecte a l’escola. Aquest és precisament el problema
més gran amb què topa la nostra visió del problema, valgui la redundància:
que la fixació en les manifestacions extremes d’incompliment del programa
de la institució –el fracàs i l’abandonament– i la reclassificació consegüent de
tota la resta, per exclusió, com a èxit o permanència, pot arribar fàcilment a
ignorar una realitat més profunda i omnipresent: la de l’allunyament creixent
de la institució.

Tot indueix a pensar que no som davant de dos tipus d’alumnes, un que en-
caixa amb la institució i un altre que té un problema –això recordaria massa
la distinció entre el bon i el mal alumne–, sinó davant d’un fenomen de fons
que afecta la generalitat de l’alumnat, tot i que amb diferents graus d’inten-
sitat, de diverses maneres i amb resultats igualment diferents. Ens referim al
problema de la desconnexió o la desvinculació generalitzada dels adolescents
respecte a la institució escolar. Aquesta desvinculació no s’ha de concebre en
termes binaris (hi és o no hi és, ho aconsegueix o fracassa, l’adora o l’odia),
sinó com un contínuum, potser blanc o negre als extrems (segons des de quin
es miri, probablement), però caracteritzat, sobretot, per la profusió de grisos a
l’entremig. De la mateixa manera que entre la qualificació màxima i la míni-
ma, fins i tot entre l’aprovat i el suspens, hi trobem les dificultats per passar,
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les oscil·lacions, els càlculs de mínims, les trajectòries en dents de serra, entre
la permanència i l’abandonament trobem l’absentisme en tots els seus graus
i formes; entre la conformitat amb les exigències de la institució i el fracàs
o el rebuig se situen tots els graus i formes de desvinculació o desconnexió.
Es tracta d’un fenomen multiforme sobre el qual ni tan sols hi ha un consens
terminològic, i per això es parla de desmobilització (Ballion, 1995), despen-
jament (Glasman, 2000), desconnexió o deslligament (Rumberger, 2001), ab-
sentisme virtual (García Gracia, 2001) o absentisme interior (Blaya, 2003), no
afiliació (Coulon, 1993), no pertinença (Charlot et al., 1992), etc.

Hem de començar dient que l’educació representa una cosa secundària en
la vida dels adolescents i els joves, cosa ben diferent del que sembla exigir
l’adveniment de la societat de la informació i del que esperen les famílies que
aposten per l’educació dels fills com a primer i principal instrument de con-
questa o de conservació d’un estatus social desitjable. Les Encuestas Juventud
a Espanya palesen, per exemple, que els estudis són un dels afers que menys
importància tenen en la vida dels joves, molt important només per a un 40%,
sensiblement per darrere de la família (81%), la salut (75%), l’amistat (63%),
la feina (58%), els diners (49%) o l’oci (47%), al mateix nivell que la sexua-
litat (40%) i per davant amb prou feines de la religió (8%) i la política (7%)
(Injuve, 2008: 24). Sembla que és tanta, la seva manca de legitimitat, que en-
capçala la llista d’institucions les normes de les quals poden ser violades, de
manera que fer trampes en exàmens i oposicions està molt més ben vist que no
pas emborratxar-se en públic, no pagar el transport, impedir dormir als veïns,
robar als grans magatzems, explotar els immigrants, enfrontar-se a la policia
o malmetre la propietat pública (p. 29).

La pèrdua simultània de valor instrumental i expressiu és a la base d’aquesta
desconnexió generalitzada. La primera és més aparent que real, i la segona
és més real del que aparenta, però totes dues tenen pes en les actituds dels
alumnes. D’una banda, la promesa de mobilitat social a canvi de conformitat
amb la institució s’esfondra, ja que la vella correspondència entre diploma i
ocupació no es manté, amb la qual cosa l’alumne no pot sinó preguntar-se si
val la pena l’esforç requerit (Glasman, 2000; Elliott, 1998). D’altra banda, la
reducció de la diversitat i la riquesa del coneixement, ara disponible en tots
els mitjans i formats, a l’austeritat, la rigidesa i l’eventual esterilitat de les as-
signatures converteix la institució i l’experiència escolars en una vivència de
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l’avorriment, que n’esdevé la faceta principal i omnipresent (Moncada 1985;
Finn, 1989; Newman, 1992).

Podem suggerir la hipòtesi que la infravaloració instrumental és més comu-
na entre els estudiants de les classes populars, menys familiaritzats amb el
valor real general i particular dels títols acadèmics en el mercat de treball,
més vulnerables a les informacions sensacionalistes i més proclius a reaccions
impressionistes i a efectes de composició, en particular a la idea que els títols
no serveixen, perquè no garanteixen una bona feina, ni tan sols una feina, i per
tant a racionalitzar el fracàs o l’abandonament propis i sortir així del mig a la
primera ocasió (una cosa que les entrevistes confirmen sempre).

Al contrari, la pèrdua de valor expressiu té lloc probablement entre els alum-
nes de classe mitjana, més familiaritzats amb les oportunitats de la informació
i la cultura per altres mitjans i, per tant, més ben situats per qüestionar i relati-
vitzar el valor de l’escola. D’alguna manera, l’alumne de classe popular té la
sort de poder trobar en el seu medi social, comunitari i segurament familiar,
els valors, significats, pautes i símbols necessaris per a l’elaboració d’una
cultura i el suport d’una actitud antiescolars: afirmació del treball manual i
menyspreu de l’intel·lectual, culte a diferents formes de fisicalitat (la força
per als homes, la sensualitat i la reproducció per a les dones), solidaritat de
grup enfront de la cursa individual (Willis, 1977; Grignon, 1971). L’alumne
de classe mitjana, en canvi, es troba més sol en aquesta desconnexió, ja que
la seva classe social, comunitat, cultura, família i grup d’iguals pressionen
encara a favor de la institució (Fernández Enguita, 1988). Per això la fórmula
per la qual optarà probablement és la desconnexió purament individual, l’ab-
sentisme interior al qual ens referíem més amunt. Si és així, però, tot indica
que una societat cada vegada més mesocràtica té com a conseqüència una
expansió insòlita d’aquesta mena de desconnexió.

En definitiva, tot ens duu a pensar que, si l’abandonament escolar no és més
generalitzat, és més per la pressió exterior i la manca d’opcions fora de l’es-
cola que no pas pel seu atractiu intrínsec. La línia vermella que separa l’èxit
del fracàs, la permanència de l’abandonament, és molt més prima i dúctil del
que ens agrada creure. Un bon indicador d’això és que els que se’n van no ho
recomanen, però els que es queden tampoc no ho celebren. A les entrevistes
veiem una vegada i una altra que els que han abandonat creuen que han fet una
cosa lògica i justificada, però no creuen que s’hagin fet cap bé a ells mateixos
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ni suggereixen que ho facin els altres, sinó tot el contrari, i en general tenen
plans per tornar-hi, o per accedir a algun tipus d’estudi o formació, tot i que
la majoria no es faran realitat. Pel que fa als que es queden, no es veuen ells
mateixos ni són vistos millor per això, sinó que, fins i tot, sovint se’ls percep
com més passius, infantils, etc.

En el fons, podem contemplar la desescolarització com una forma de migra-
ció, de l’escola al treball, i com totes les migracions té dues cares: push and
pull, el que expulsa del lloc d’origen i el que atreu al lloc de destinació. Quan
l’atractiu de la destinació augmenta, com passa a les zones de gran activitat
turística, el moviment s’intensifica. El que fa de les Balears o la Comunitat
Valenciana escenaris privilegiats del fracàs i l’abandonament no és, per des-
comptat, la pitjor qualitat de la seva escola, sinó les millors o aparentment
millors oportunitats que hi ha fora. En sentit oposat hi intervenen, és clar, les
expectatives familiars, la pressió del grup social, etc. Ara bé, si el flux depèn
del pull, de l’atracció exterior, és perquè el push, la repulsió interior, es pot
donar per feta, i això malgrat la força centrípeta que, independentment de la
institució, exerceix el grup d’iguals al seu interior, ja que els alumnes en gene-
ral i els que abandonen en particular no es cansen de fer constar que el millor o
l’únic que val la pena de l’escola per a ells és precisament això: els amics. No
hi ha dubte que la institució hauria de reflexionar sobre ella mateixa i deixar
de consolar-se amb el supòsit que tots els mals vénen del que els altres fan o
deixen de fer.
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Annex metodològic

ETEFIL i PISA

ETEFIL

L’Enquesta de transició educativa-formativa i inserció laboral (ETEFIL) es
va fer el 2005 per analitzar les trajectòries de diferents grups de graduats del
sistema educatiu el curs 2000-2001. És una enquesta amb una intenció retros-
pectiva i, per tant, té els avantatges i els inconvenients d’aquesta mena de font
d’informació. El seu disseny és una mica complex, ja que consta d’11 mostres
fetes separadament als diferents grups que es van seleccionar en el disseny de
l’estudi. Per a aquest treball n’hem fet servir dues: la dels que surten de l’ESO
en el curs esmentat i la dels que van abandonar la secundària obligatòria al
llarg d’aquell curs. Cal observar que aquestes mostres no són equivalents, ja
que en la primera l’esdeveniment que defineix la mostra afecta una cohort i els
endarrerits de les cohorts anteriors, mentre que en la segona, l’abandonament
de l’ESO constitueix un flux que afecta aquella cohort i les següents.

Les dades de l’ETEFIL ens permeten d’examinar amb un cert deteniment i
amb algunes limitacions serioses les trajectòries i les motivacions de dos grups
diferents d’abandonament prematur: els fracassos purs dels que abandonen el
sistema educatiu abans d’acabar l’ESO i els que no assoleixen cap nivell edu-
catiu posterior a l’ESO. L’interès de la informació és doble: en primer lloc, es
fa un seguiment de les trajectòries dels estudiants que abandonen el sistema
durant els quatre anys posteriors a la finalització –o no finalització– d’un ci-
cle. En segon lloc, es combina informació sobre els motius de l’abandonament
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i les actituds cap a la feina amb informació objectiva sobre les activitats pos-
teriors al tancament del cicle corresponent.

No obstant això, les limitacions són certament serioses i s’han de tenir en
compte a l’hora de fer una lectura de les dades. La primera és que les dades es
refereixen a individus que acaben un cicle (bé o malament) l’any 2001, i al seu
seguiment posterior durant els quatre cursos següents. Això vol dir que el re-
trat de les actituds i motivacions que ens ofereix correspon al curs 2000-2001,
un moment immediat a la implantació completa del sistema de la LOGSE,
però que no és l’actual. La informació sobre els volums d’individus en cada
estat, per tant, són puntuals i es refereixen a un moment que queda ja una mica
lluny en el temps. En segon lloc, el disseny mostral de l’ETEFIL, organitzat
per estudiar separadament diferents grups d’estudiants, complica l’anàlisi glo-
bal i no permet d’extreure conclusions sobre el conjunt de la cohort, ja que
els criteris de selecció per a cadascuna de les 11 mostres independents, de fet,
són diferents.

El problema més greu en el nostre cas és que tenim una mostra d’estudiants
que acaben l’ESO, i una altra amb estudiants que no acaben l’ESO l’any per
al qual es recull la informació. Com hem dit, mentre que els primers consti-
tueixen una cohort –la dels que acaben el curs 2000-2001–, els segons no. El
fet d’abandonar alhora, el mateix any (que és el que defineix la segona mos-
tra), no constitueix un esdeveniment que aplegui aquest grup dispar d’estudi-
ants sinó d’una manera nominal; per tant, no hi ha un efecte període que es pugui
interpretar com a tal. Així, doncs, barrejar una mostra amb l’altra per treballar-les
conjuntament resulta molt dubtós des del punt de vista metodològic.

En tercer lloc, al qüestionari de l’ETEFIL li manquen algunes informacions
que haurien estat extremadament importants a l’hora d’analitzar l’abandona-
ment. La primera és un indicador fiable de l’origen social, un factor que es
considera cabdal a l’hora d’analitzar el procés d’abandonament, com també
altres processos en l’educació. Cal assenyalar que aquesta absència no es jus-
tifica pel fet que l’enquesta s’adreçava a analitzar els processos d’integració
laboral, ja que l’origen social dels joves també hi té un pes explicatiu especí-
fic. La segona és l’existència d’indicadors de competència educativa mínims:
repeticions de curs, qualificacions, absentisme o faltes disciplinàries. Per tant,
en aquest estudi hem fet servir l’ETEFIL per fer un tipus d’anàlisi per al qual
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no ha estat dissenyada. Malgrat aquests problemes, hem pogut extreure’n al-
gunes conclusions interessants.

PISA

Els estudis PISA, prou coneguts, consisteixen en proves de competència sobre
lectoescriptura, ciència i matemàtiques que s’apliquen a mostres d’alumnes de
15 anys dels països de l’OCDE i d’alguns altres països convidats. A més de la
informació relativa a les habilitats intel·lectuals dels alumnes, contenen dades
de molt interès sobre l’organització dels centres, les condicions en què s’im-
parteix l’ensenyament, les aspiracions i les percepcions dels mateixos alum-
nes i les estratègies educatives del professorat. Constitueixen una font rica i
diversa d’informació sobre l’estat del sistema educatiu, i específicament dels
cicles de secundària, que va molt més enllà del que sol publicar-ne la premsa,
que en general es limita a les dades sobre la puntuació mitjana de l’alumnat.

En aquesta investigació hem optat per utilitzar les dades espanyoles relatives
a l’any 2003, perquè incorporaven informació de les expectatives de l’alumnat
sobre la seva pròpia educació no incloses en la ronda més recent. Per trobar
informació actualitzada sobre l’estudi PISA, podeu consultar la pàgina web
oficial de l’OCDE a http://path.to/ocde.

Expedients

S’ha elaborat una base de dades d’expedients d’alumnes, on s’ha recollit la
informació acadèmica, disciplinària i d’orientació corresponent als alumnes
que han abandonat els estudis abans d’obtenir un títol postobligatori en el
curs anterior a la realització del treball de camp (curs 2007-2008). Es recullen
els casos d’abandonament sense títol en qualsevol curs d’educació secundària
obligatòria, cicles formatius de grau mitjà, batxillerat o programes de garantia
social.

Per a l’elaboració de la mostra ens hem posat en contacte amb 66 centres que
imparteixen l’ESO, 38 de gestió pública i 28 de concertats. Aquests centres
es troben en 15 localitats diferents –5 urbanes i 10 rurals– de les comunitats
autònomes de Madrid i Castella i Lleó. Davant l’abast i el termini de l’estudi,
d’una banda, i la diversitat de les bases registrals per comunitats autònomes,
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i fins i tot en l’ús que se’n fa per províncies, de l’altra, es va optar per limitar
la recollida a aquest àmbit territorial. Ens han permès l’accés a la informació
sol·licitada 47 d’aquests centres, mentre que els altres 19 han rebutjat col-
laborar-hi. Dels que s’han brindat a col·laborar, 12 (tots centres concertats) no
tenien cap cas d’abandonament sense obtenir el títol en el curs de referència.
De manera que a la nostra base de dades figuren els expedients corresponents
a 35 centres. D’aquests, 27 són centres públics i 8 concertats, 23 són urbans
(de 5 localitats diferents) i 12 rurals (de 6 localitats).

Amb la informació subministrada per aquests 35 centres, disposem dels expe-
dients de 856 alumnes que van abandonar prematurament el curs 2007-2008.
La taula A.1 en presenta la distribució segons la titularitat del centre i l’àmbit.

TAULA A.1

Casos de la mostra segons l’àmbit i la titularitat del centre

ÀMBIT DEL CENTRE
TITULARITAT DEL CENTRE

PÚBLIC CONCERTAT TOTAL

Urbà 690 10 700

Rural 151 5 156

Total 841 15 856

Font: elaboració pròpia.

Cal assenyalar que en aquesta mostra hem inclòs alumnes que han abandonat
prematurament després d’haver reprès els estudis, tant si ho han fet mitjançant
l’educació d’adults per completar l’ESO (177 casos) com si han optat pel bat-
xillerat a distància (47 casos). Tots els casos tant d’educació a distància com
d’educació d’adults pertanyen al mateix centre.

Finalment, cal remarcar les importants diferències en el nombre de casos reco-
llits en cada centre. Deixant al marge els ensenyaments a distància i d’adults, el
nombre d’abandonaments prematurs reunits en cada centre va des d’1 fins a 67.

La selecció de la mostra no ha estat aleatòria, sinó que s’ha concentrat en
algunes localitats, i, per als centres rurals, en una província (Salamanca), on
comptàvem amb el suport de la Direcció Provincial d’Educació, la qual cosa
ens va permetre ser exhaustius en la recollida de dades. La dificultat d’accés
a una informació considerada sensible ens ha impedit seguir un procediment
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mostral aleatori, de manera que la nostra mostra no és estadísticament repre-
sentativa. En canvi, considerem que és tipològicament representativa, ja que
hem reunit informació de cadascun dels diferents tipus d’alumnes en un nom-
bre suficient per poder analitzar-ne el procés acadèmic. Tanmateix, no podem
presentar informació sobre errors mostrals o nivell de confiança.

Entrevistes a directors i orientadors

Vam aprofitar les visites als centres de la mostra d’expedients per fer una
sèrie d’entrevistes obertes al director (en tots els casos) i als orientadors (en
alguns casos). En total vam aconseguir que responguessin l’entrevista 26 dels
35 centres amb alumnes que abandonen prematurament, i en 2 que aquell curs
no van tenir cap abandonament prematur. La taula A.2 presenta la distribució
d’aquestes entrevistes.

TAULA A.2

Entrevistes fetes als centres, segons l’àmbit i la titularitat

PÚBLIC CONCERTAT

TOTAL
DIRECTOR DIRECTOR I

ORIENTADOR DIRECTOR DIRECTOR I
ORIENTADOR

Urbà 12 3 3 1 19

Rural 5 4 – 9

Total 17 7 3 1 28

Font: elaboració pròpia.

El fet de poder disposar de la informació dels expedients i de l’opinió dels
docents als mateixos centres ens ha permès d’incorporar el resultat codificat
de les entrevistes a la base de dades dels expedients.

Entrevistes a joves que han passat per un procés
de fracàs escolar

Amés de la informació més objectiva, per abordar la realitat del fracàs escolar
cal entendre com els seus protagonistes construeixen els significats entorn
d’aquest fenomen. Les persones actuem segons la manera com entenem la
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realitat que ens envolta, més enllà dels condicionants més «objectius». Ne-
cessitem, per tant, unes tècniques per accedir a la manera en què hom viu el
procés des de dins.

La tècnica que ens permet reconstruir l’experiència individual és l’entrevista
oberta, en la qual l’individu manifesta la seva imatge del món, però partint
de les seves accions i de les explicacions i justificacions corresponents, com
el «fil d’Ariadna» que ens guia pel mapa de significats, sobre com entén la
realitat, i quin paper ocupa l’anomenat fracàs escolar en la seva vida. Al nostre
estudi hem incidit en els moments que subjectivament els entrevistats consi-
deren fonamentals en el seu procés educatiu i, especialment, els que conside-
ren vinculats al fracàs.

Per aplegar la diversitat de discursos existents, tenim en compte una sèrie de
variables que poden generar discursos diferents sobre el nostre objecte d’estu-
di, i les utilitzem per fer un disseny estructural de la nostra mostra intencional.
Parlem sempre (és el nostre criteri de selecció) de persones que es troben fora
del sistema escolar, que l’han abandonat no fa gaire, amb la titulació obli-
gatòria com a molt, i amb edats que oscil·len entre els 18 i els 26 anys. Les
variables que potencialment generen discursos diferenciats són:

– El gènere: homes i dones (2 valors).

– La formació assolida: sense títol obligatori, amb títol i abandonament, amb
títol i fracàs en l’intent de continuar (3 valors).

– El col·lectiu o àmbit al qual pertany: gitano, immigrant, classe obrera, classe
mitjana, món rural (5 valors).

En principi, hem creuat les tres variables per elaborar el nostre disseny mos-
tral. En dos col·lectius –els gitanos i els immigrants– hem considerat que calia
fer variacions en aquesta pauta per recollir la seva realitat i diversitat interna.

Els gitanos es diferencien, dins dels abandonaments sense títol obligatori, en dos
grups, segons el curs en què abandonen: primer cicle (1r i 2n) o segon cicle (3r
i 4t) de l’ESO. S’hi afegeixen els abandonaments en primària (que no arriben a
incorporar-se a l’institut). En canvi, no hi incloem els abandonaments postobli-
gatoris perquè dins d’aquesta minoria el seu nombre és molt escàs.
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Els immigrants es diferencien, dins dels que abandonen sense títol o només
amb el títol obligatori, segons la llengua materna: castellà o un altre idioma.

Segons el nostre disseny mostral inicial, tenim 36 entrevistes, de les quals no-
més n’hem aconseguit fer 28. Les dificultats s’han concentrat en les dones im-
migrants. La taula A.3 presenta la mostra dissenyada i assenyala els casos en
què no es va dur a terme l’entrevista; la resta constitueix la mostra realitzada.
També hi figuren els codis corresponents a cada entrevista, tal com els citem
al text. En els casos en què apareixen dos números, s’han fet dues entrevistes
amb el mateix perfil.

Els contactes amb les persones entrevistades es van fer a través d’alguns dels
instituts inclosos a la base de dades (5 entrevistes), a través de contactes per-
sonals de l’equip o de persones properes (6 entrevistes), i la resta a través d’as-
sociacions d’immigrants, de gitanos, d’entitats d’acció social, de l’exèrcit, de
parròquies, de regidors d’ajuntament o de propietaris de negocis orientats a
una clientela immigrant.
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TAULA A.3

Entrevistes dissenyades i realitzades

MÓN RURAL (6 teòriques, 4 realitzades)

SENSE TÍTOL
D’ESO

AMB TÍTOL I
ABANDONA

AMB TÍTOL I FRACASSA
EN L’INTENT DE

CONTINUAR

Homes 1.1 1.3 (no) 1.5 (no)

Dones 1.2 1.4 1.6

CLASSE MITJANA URBANA (6 teòriques, 4 realitzades)

SENSE TÍTOL
D’ESO

AMB TÍTOL I
ABANDONA

AMB TÍTOL I FRACASSA
EN L’INTENT DE

CONTINUAR

Homes 2.1 2.3 (no) 2.5

Dones 2.2 2.4 (no) 2.6

CLASSE OBRERA URBANA (6 teòriques, 5 realitzades)

SENSE TÍTOL
D’ESO

AMB TÍTOL I
ABANDONA

AMB TÍTOL I FRACASSA
EN L’INTENT DE

CONTINUAR

Homes 3.1 3.3 3.5

Dones 3.2 3.4 (no) 3.6

GITANOS (8 teòriques, 9 realitzades)

SIN TÍTULO ESO CON TÍTULO Y ABANDONA

Homes

No arriba a cursar l’ESO 4.1

4.7Abandona el I cicle d’ESO 4.3

Abandona el II cicle d’ESO 4.5

Dones

No arriba a cursar l’ESO 4.2 y 4.9

4.8Abandona el I cicle d’ESO 4.4

Abandona el II cicle d’ESO 4.6

IMMIGRANTS (10 teòriques, 6 realitzades)

SENSE TÍTOL
D’ESO

AMB TÍTOL I
ABANDONA

AMB TÍTOL I FRACASSA
EN L’INTENT DE

CONTINUAR

Homes

Llengua: castellà 5.1 5.5 (no)

5.9Llengua: diferent
del castellà

5.3 5.7

Dones

Llengua: castellà 5.2 (no) 5.6 (no)

5.10 y 5.11Llengua: diferent
del castellà

5.4 (no) 5.8 (no)

Font: elaboració pròpia.
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Nota dels autors:

Voldríem agrair la col·laboració per contactar amb els entrevistats de Cári-
tas Salamanca, Cruz Roja Salamanca, Secretariado Gitano (Salamanca i Ma-
drid), Asociación Búlgara Aibe Balkan, Salamanca Acoge, Asociación Se-
milla (Madrid), Asociación de Inmigrantes Hispanoamericanos (Salamanca),
Asociación de Senegaleses (Salamanca), associació ATIME (Asociación de
Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España, Madrid), Federación
de Asociaciones de Inmigrantes (Madrid), APLA (Amigos del Pueblo Latino-
americano), Asociación Rumiñauhi Hispanoecuatoriana (Madrid), KARIBU
(Asociación de Subsaharianos), Asociación Gabriela (Búlgaros de Segovia),
Asociación de Argentinos-Casa Argentina de Salamanca, Exèrcit espanyol
(Salamanca, Burgos i Alacant), parròquia Santa Teresa (Salamanca), Ajunta-
ment de Collado Villalba, Conselleria d’Educació de Madrid, Delegació Pro-
vincial de Salamanca de la Conselleria d’Educació de Castella i Lleó, i els ins-
tituts Tierra de Ciudad Rodrigo, Las Canteras (Collado Villalba), Universitat
Laboral (Zamora), l’Instituto de Iberoamérica de la Universitat de Salamanca
i l’organització de la Semana Latina a Salamanca.
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Glossari de sigles i termes

ACS: Adaptacions curriculars significatives.

ANCE: Alumne amb necessitats de compensació educativa.

ANEE: Alumne amb necessitats educatives especials.

BUP: Batxillerat Unificat Polivalent. Correspon a l’ordenació establerta per la LGE,
vigent fins a la LOGSE.

Certificat: Document que acredita que s’han cursat el nombre d’anys corresponents
al nivell, però sense aconseguir els objectius formatius mínims.

CF: Cicles formatius.

CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.

CFGS: Cicles formatius de grau superior.

CINE (ISCED): Classificació Internacional Normalitzada de l’Educació (en anglès,
ISCED: International Standard Classification of Education). És la norma de
referència per comparar sistemes educatius. Els nivells inicials són: 0 preprimària,
1 primària, 2 secundària obligatòria i 3 segon cicle de secundària o secundària
postobligatòria.

CINE 3A i 3B: Estudis secundaris que donen accés als estudis CINE 5A i CINE 5B
(educació terciària o superior).

CINE 3C: Estudis que no donen accés als de nivell 5 (superior o terciària), sinó al
mercat de treball, a altres programes de nivell 3 i a programes de nivell 4 (postse-
cundària no superior, o no terciària).

COU: Curs d’Orientació Universitària. Correspon a l’ordenació establerta per la
LGE, vigent fins a la LOGSE.

Edat legal: Edat durant la qual l’escolarització és obligatòria (de 6 a 16 anys).

EGB: Educació General Bàsica. Correspon a l’ordenació establerta per la LGE,
vigent fins a la LOGSE.
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ESO: Educació Secundària Obligatòria.

ESO I C: Primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria.

ESO II C: Segon cicle d’Educació Secundària Obligatòria.

ETEFIL: Enquesta de transició educativa-formativa i inserció laboral (vegeu l’Annex).

FP: Formació Professional. Correspon a l’ordenació establerta per la LGE, vigent
fins a la LOGSE.

FP-I: Formació Professional de primer grau. Correspon a l’ordenació establerta per la
LGE, vigent fins a la LOGSE.

FP-II: Formació Professional de segon grau. Correspon a l’ordenació establerta per la
LGE, vigent fins a la LOGSE.

Graduat: Document que acredita que s’han assolit els objectius formatius mínims
d’una etapa formativa; equival al títol corresponent.

LGE: Llei general d’educació, en vigor des del 1970 fins a l’aprovació de la LOGSE
el 1990.

LOE: Llei orgànica d’educació (2006).

LOGSE: Llei orgànica d’ordenació general del sistema educatiu a Espanya (1990-
2002).

OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic.

PDC: Programes de diversificació curricular.

PGS: Programes de garantia social.

PIRLS: Progress in International Reading Literacy Study (Estudi internacional
de progrés en comprensió lectora) dut a terme per l’Associació Internacional
d’Avaluació Educativa (IEA).

PISA: Programme for Indicators of Student Achievement o Projecte internacional per
a la producció d’indicadors de rendiment dels alumnes; altrament dit, Programa
per a l’avaluació internacional dels alumnes (vegeu l’Annex).

Retard o endarreriment: Diferència entre el curs que un alumne hauria de cursar per
l’edat i el curs en què està matriculat.

Taxa bruta de finalització (o de graduació): Resultat del quocient entre l’alumnat que
acaba els ensenyaments conduents a una titulació (o titulacions equivalents) i el
total de la població de l’edat teòrica de finalització d’aquests ensenyaments.

Taxa d’idoneïtat: Resultat del quocient entre els efectius escolars que es troben matri-
culats en el curs teòric adequat per a la seva edat i la població d’aquesta edat.
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Taxa neta d’escolarització (o d’escolaritat): Resultat del quocient entre els efectiva-
ment escolaritzats i el total de la població de l’edat corresponent.

TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study (Estudi interna-
cional de matemàtiques i ciències), dut a terme per l’Associació Internacional
d’Avaluació Educativa (IEA).

UE: Unió Europea.
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del Pino, Jesús Oliva i Rosario
Sampedro

28. LA CURA DE LES PERSONES.
UN REPTE PER AL SEGLE XXI (*)

Constanza Tobío, M. Silveria Agulló
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Martín Palomo

29. FRACÀS I ABANDONAMENT
ESCOLAR A ESPANYA (*)

Mariano Fernández Enguita, Luis Mena
Martínez i Jaime Riviere Gómez

(*) Versió en anglès disponible a internet
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El fracàs escolar a Espanya és un problema ben conegut i estudiat.

Amb la intenció d’aprofundir-hi, aquest llibre insisteix en els

processos que desemboquen en l’abandonament prematur i centra

l’anàlisi en la situació, la trajectòria i els discursos dels joves tinguts

per fracassats escolars.

Per a això recull les xifres disponibles, analitza la influència de

factors externs i centra l’atenció en la trajectòria escolar dels que

deixen els estudis abans d’hora i també en la manera com entenen

ells mateixos aquest abandonament.

Aquesta reflexió intenta tenir en compte les múltiples dimensions

necessàries per explicar el fracàs i l’abandonament prematur,

que van des de les noves coordenades de l’educació en la societat

de la informació fins a les dinàmiques internes i els instruments

del sistema escolar, passant per les grans fractures socials i la

tendència a la desvinculació generalitzada dels adolescents respecte

a la institució educativa.

Mariano Fernández Enguita
Luis Mena Martínez
Jaime Riviere Gómez

Fracàs i abandonament
escolar a Espanya
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