
Serveixen els programes d’estiu 
per millorar els aprenentatges i 
els resultats educatius dels alumnes?
Miquel Àngel Alegre Canosa

“Massa temps l’educació s’ha basat en inèrcies i tradi-
cions, i els canvis educatius en intuïcions o creences 
no fonamentades. El moviment “què funciona” irromp 
en el món de l’educació amb un objectiu clar: promou-
re polítiques i pràctiques educatives basades en l’evi-
dència. Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill s’alien per fer 
avançar aquest moviment a casa nostra.”

Les vacances d’estiu deturen el ritme d’aprenentatge d’infants i adoles-
cents, i en molts casos el fan retrocedir. En un context com el nostre, on 
uns llargs períodes de vacances estivals conviuen amb uns indicadors 
educatius generals bastant millorables, els programes d’aprenentatge a 
l’estiu semblen cridats a acomplir una funció central en la millora de les 
oportunitats educatives. Aquesta revisió d’evidència es pregunta fins a 
quin punt aquests programes poden acomplir aquesta funció.
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Motivació
Durant les etapes de l’ensenyament obligatori, els alumnes catalans tenen al vol-
tant de vuitanta-cinc dies de vacances durant els mesos d’estiu. Aquesta circums-
tància situa Catalunya, i també Espanya, entre els països de l’OCDE amb menys 
dies lectius durant el curs escolar i amb una major concentració dels dies festius 
durant el període estival. 

Les vacances escolars d’estiu plantegen dos reptes d’especial rellevància. D’una 
banda, generen problemes de conciliació familiar, particularment en aquelles llars 
on treballen tots dos progenitors i on no es disposa dels recursos econòmics sufi-
cients per inscriure els fills en l’oferta existent activitats d’estiu. 

D’altra banda, les vacances d’estiu deturen el ritme d’aprenentatge d’infants i ado-
lescents, i en molts casos el fan retrocedir; és el que es coneix amb el nom de sum-
mer loss. Més encara, la recerca internacional ha demostrat que aquesta pèrdua en 
els aprenentatges no afecta tots els alumnes per igual, sinó que principalment es 
produeix entre els grups socialment més vulnerables. Aquest efecte diferencial pro-
voca un eixamplament cíclic, acumulat estiu rere estiu, de les desigualtats educa-
tives entre els fills de famílies socioeconòmicament i culturalment afavorides i els 
fills de famílies desafavorides [1] [2]. 
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Aquest estudi centra l’atenció en aquells programes d’estiu que persegueixen mi-
llorar els aprenentatges dels alumnes més vulnerables i en revisa l’efectivitat en 
l’assoliment d’aquest objectiu. En un context com el nostre, on uns llargs períodes 
de vacances estivals conviuen amb uns indicadors educatius generals bastant mi-
llorables, aquests programes semblen destinats a acomplir una funció central com 
a instruments de millora de les oportunitats educatives.

Les vacances d’estiu deturen el ritme d’aprenentatge d’in-
fants i adolescents, i en molts casos el fan retrocedir; és el 
que es coneix amb el nom de summer loss. La recerca ha de-
mostrat que aquest retrocés afecta particularment els alum-
nes més vulnerables.
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De quins programes parlem
D’activitats organitzades d’estiu n’hi ha de molts tipus: des dels casals o les colònies 
d’estiu (“ordinàries”, musicals, d’idiomes, esportives, etc.) fins als plans de reforç 
o acceleració escolar, passant per programes d’activitats culturals o d’educació en 
valors. De fet, és habitual que un mateix programa d’estiu incorpori activitats de 
perfil divers. 

Aquesta revisió s’ocupa d’aquells programes d’estiu en què les activitats d’aprenen-
tatge formal tenen un pes central. Parlem d’activitats principalment compensatòries 
(remedial), dirigides a millorar les mancances dels alumnes en diferents àrees curri-
culars (sobretot en llengua i matemàtiques i, menys freqüentment, en ciències); ben 
sovint aquests alumnes tenen, a més, un perfil social desafavorit. En direm progra-
mes d’aprenentatge a l’estiu o PAE (per equivalència amb el terme anglès summer 
learning programs). 

A banda del perfil i contingut de les activitats formals i no formals que incloguin, els 
PAE es poden distingir entre si en funció de diferents variables de caràcter operatiu, 
entre les quals hi ha les següents:
• Naturalesa obligatòria o voluntària del programa. Es fa referència a si la participació 

en el programa s’estableix, o no, com a condició obligada per continuar els estudis 
(per exemple, passar de curs) o acreditar un determinat títol acadèmic. Entenem 
com a programes obligatoris aquells que incorporen alguna d’aquestes condi-
cions, i com a voluntaris aquells que es cursen de manera incondicional.

• Dosatge. Remet a la durada, freqüència i extensió en el calendari de les activitats. 
Típicament es té en compte el nombre de setmanes, dies per setmana i hores per 
dia en què infants i joves participen en les activitats del programa.

• Perfil dels participants i criteris d’accés. Relatiu a les característiques sociodemogràfi-
ques (edat, sexe, curs, estatus socioeconòmic i cultural...), cognitives (nivell com-
petencial i de rendiment, assignatures suspeses...) i no cognitives (habilitats soci-
als, emocionals, autoestima, hàbits de conducta...) dels alumnes participants en el 
programa. Una part important dels PAE contemplen algunes d’aquestes variables 
com a requisits d’accés al programa; altres PAE no ho fan.

• Perfil dels responsables o conductors de les activitats. Acostumen a establir-se dife-
rències en funció del nivell de qualificació i especialització del personal responsa-
ble de planificar i dur a terme les activitats del programa. Es pren també en consi-
deració si es tracta de personal voluntari (amb formació complementària o sense) 
o professionals remunerats.

• Espai de realització de les activitats. Els programes poden diferir segons si les activi-
tats es desenvolupen en el mateix recinte escolar o en altres espais oberts a la co-
munitat (principalment, equipaments públics o d’entitats del tercer sector).

• “Casos especials”. Sota aquesta categoria incloem tres tipus de programes. En pri-
mer lloc, els PAE “preparatoris”, no compensatoris, en què es treballen continguts 
o habilitats específiques que pot requerir l’accés a certs estudis secundaris o supe-
riors. El perfil social i acadèmic dels participants en els PAE preparatoris acostuma 
a ser més afavorit que el dels alumnes dels PAE compensatoris. En segon lloc, fem 
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referència als PAE “domèstics”. Per norma general, aquests programes es concen-
tren en l’àmbit de la lectura (reading at-home summer interventions) i consisteixen a 
facilitar als alumnes llibres, guies i altres materials de lectura per tal que els treba-
llin autònomament o amb l’ajut dels pares durants les vacances d’estiu. Finalment, 
inclouríem també aquí els PAE “residencials”, que impliquen l’interinatge dels 
alumnes en centres o camps d’estiu durant la totalitat o una part del període d’ac-
tivitats del programa. Aquests programes acostumen a adreçar-se a adolescents i jo-
ves amb mancances acadèmiques i problemàtiques associades en el terreny actitu-
dinal i conductual.

Aquesta revisió concentra la seva atenció 
en els PAE compensatoris, dirigits (això 
és, no domèstics) i no residencials. Les 
tres modalitats de PAE que aquí desig-
nem com a “especials” són tingudes en 
compte i esmentades puntualment al 
llarg del text amb l’únic objectiu de servir com a element de contrast de l’abast dels 
impactes dels PAE objecte d’atenció.

Preguntes que guien la revisió
Tot considerant la diversitat d’intervencions que poden aplegar-se sota la categoria 
PAE, la revisió d’evidències que aquí es presenta vol respondre als següents inter-
rogants: serveixen els PAE per millorar els resultats educatius dels infants i adoles-
cents que hi participen? I per millorar les seves competències no cognitives (en el 
terreny social, emocional i de les actituds)? Quins atributs o components dels PAE 
són més efectius a l’hora de propiciar aquestes millores? Quins col·lectius d’alumnes 
tenen més a guanyar amb els PAE? En particular, serveixen els PAE per compensar 
el progrés educatiu de l’alumnat més vulnerable i, per tant, com a mesura contra la 
desigualtat educativa? Són els PAE una intervenció cost-efectiva? I per últim, i en 
funció de com haguem pogut respondre als interrogants anteriors: és recomana-
ble estendre i ampliar aquest tipus de programes arreu de Catalunya? Sota quines 
condicions? 

Aquesta revisió s’ocupa de l’efectivitat dels programes 
d’aprenentatge a l’estiu (PAE) d’orientació compensatòria, 
per tant, adreçats a alumnes amb mancances competencials 
i sovint també socials.
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Revisió de l’evidència
Revisions i estudis considerats
La implantació de programes d’estiu adreçats a la millora acadèmica i competen cial 
ha estat força desigual arreu del territori català. I cal dir que el seu desplegament 
ha generat ben poca evidència sobre el seu potencial d’impacte.1 En conseqüència, 
per tal de respondre a les qüestions plantejades, caldrà recórrer a avaluacions i revi-
sions d’estudis de programes desenvolupats en altres països, principalment països 
anglosaxons.

En aquests països, principalment als Estats Units, s’ha pogut acumular un volum im-
portant d’evidència sòlida sobre l’efectivitat dels PAE. Una part significativa d’aques-
ta evidència queda recollida en les metanàlisis (5) i revisions sistemàtiques (2) que 
s’esmenten en la taula 1, i que representen la base empírica de la revisió de revisions 
que aquí presentem. D’aquests set estudis, cinc es concentren en avaluacions de 
programes d’estiu, mentre que les metanàlisis de Kidron i Lindsay [3] i Lauer et al. 
[4] subsumeixen aquests programes dins un marc més ampli d’activitats fora de 
l’escola.

Els set estudis apleguen un ampli conjunt d’avaluacions experimentals i quasiex-
perimentals d’impacte de diferents PAE. Els programes analitzats es concentren 
principalment en la millora competencial en llengua o matemàtiques i, en menor 
mesura, en l’àmbit de les habilitats no cognitives (socials, emocionals o de salut). 
Per norma general, els programes prioritzen la participació d’alumnes de primària 
i secundària amb determinades mancances acadèmiques i, sovint també, de caràc-
ter social. El seu dosatge oscil·la entre les 80 i les 240 hores distribuïdes entre 6 i 8 
setmanes d’activitat. Com il·lustrem més endavant, aquests PAE són també diversos 
quant al perfil dels conductors de les activitats i quant a la inclusió o no d’activitats 
de lleure o de treball conductual.

Al costat dels programes inclosos en aquestes revisions, cal fer referència al pilotat-
ge experimental d’altres PAE implementats més recentment, els resultats dels quals 
han estat també considerats en aquesta revisió. Aquests són: Building Educated 
Leaders for Life (BELL) Summer Program [11], Elevate Maths [12] o Voluntary 
Summer Learning District Programs [13], als Estats Units; o Future Foundations 
Summer Programme [14], Summer Active Reading Programme [15] o programa 
Discover Summer School [16], al Regne Unit.  

1 Des de l’any 2014, Ivàlua col·labora en l’anàlisi dels resultats del programa Èxit Estiu, del Consorci d’Educació 
de Barcelona. En el marc d’aquesta col·laboració s’ha testat experimentalment l’efectivitat d’una intervenció 
basada en l’ús del mòbil com a mecanisme de comunicació entre els instituts i les famílies dels alumnes 
participants. Tanmateix, a dia d’avui, resten encara per analitzar els impactes d’Èxit Estiu en el seu conjunt.

http://www.avaluacio.cat/laportacio-de-les-revisions-sistematiques-al-disseny-de-les-politiques-publiques-de-lanecdota-a-levidencia/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140305122816/http:/www.civilservice.gov.uk/networks/gsr/resources-and-guidance/rapid-evidence-assessment/what-is
http://www.edubcn.cat/exit/reforc_escolar/exit_estiu
http://www.edubcn.cat/exit/reforc_escolar/exit_estiu
http://www.ivalua.cat/documents/1/24_02_2016_10_30_40_Exit_Estiu_informe_gener_2016_web.pdf
http://www.ivalua.cat/documents/1/24_02_2016_10_30_40_Exit_Estiu_informe_gener_2016_web.pdf
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Referències Tipus de 
programa

Competències 
considerades

Perfil dels alumnes Dosatge de les 
activitats

Mida de l’efecte*

Metanàlisis
(n estudis)

Cooper et al. [5]
(n = 41)

PAE Lectura i 
matemàtiques

Alumnes de primària i 
secundària; baix rendiment, 
perfils socials diversos

Majoria de 
programes entre 
60 i 120 hores

+0,26 (llengua)
+0,26 
(matemàtiques)

Kidron i Lindsay [3]
(n = 30)

PAE i 
programes 
“fora escola”

Llengua, 
matemàtiques 
i outcomes no 
cognitius

Alumnes de primària 
i secundària inferior; 
perfils socials i de 
rendiment diversos

PAE: Entre 6 i 8 
setmanes; entre 6 
i 8 hores per dia

PAE:
+0,16 (llengua)

Lauer et al. [4]
(n = 53)

PAE i 
programes 
“fora escola”

Lectura i 
matemàtiques

Alumnes de primària i 
secundària; baix rendiment 
i/o socialment vulnerables

PAE: Fins a 210 
hores d’activitat

PAE:
+0,07 (lectura)
+0,09 
(matemàtiques)

Kim i Quinn [6]
(n = 41)

PAE ordinaris 
i domèstics

Lectura Alumnes de primària 
i secundària inferior; 
baix rendiment, perfils 
socials diversos

PAE (ordinaris): 
Entre 70 i 175 hores 
d’activitat (entre 4 
i 8 hores diàries)

PAE (ordinaris):
+0,09 (lectura)

Quinn et al. [7]
(n = 13)

PAE Matemàtiques Alumnes de primària 
i secundària inferior; 
baix rendiment, perfils 
socials diversos

(no reportat) +0,07 
(matemàtiques)

Revisions 
sistemàtiques
(n estudis)
McCombs et al. [8]
(n = 13)

PAE Lectura i 
matemàtiques

Alumnes de primària 
i secundària inferior; 
baix rendiment, perfils 
socials diversos

(no reportat) ---

Terzian et al. [9]
(n = 28)

PAE i altres 
programes 
d’estiu

Llengua, 
matemàtiques 
i outcomes no 
cognitius

Llengua, matemàtiques i 
outcomes no cognitius 
Alumnes de primària i 
secundària; baix rendiment, 
socialment vulnerables

PAE: Entre 6 i 8 
setmanes; entre 6 
i 8 hores per dia

---

Els PAE, milloren els resultats educatius dels alumnes?
De manera general, sembla demostrat que els programes d’aprenentatge a l’estiu 
poden propiciar impactes positius significatius en el procés d’aprenentatge dels 
alumnes. Segons la síntesi d’evidència de l’Education Endowment Foundation, en 
conjunt, l’efectivitat d’aquests programes seria equivalent a un guany de dos mesos 
d’aprenentatge sobre el progrés acadèmic mitjà dels alumnes en un curs escolar. En 
termes relatius, aquest és un impacte petit, inferior al que, de mitjana, aconseguei-
xen altres intervencions educatives com la tutorització individual al llarg del curs o 
els grups cooperatius. Tanmateix, podem concloure que el guany mitjà de participar 

Taula 1.  
Metanàlisis i revisions sistemàtiques considerades

Font: elaboració pròpia a partir de https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Toolkit/Summer_schools_Toolkit_references.pdf 

*Es presenta el valor estandarditzat de l’efecte, d’acord amb l’estimador de Cohen [10] [24]. D’aquesta manera, la mida de l’impacte esdevé 
comparable entre programes. Partint de les indicacions del mateix Cohen, acostuma a entendre’s el següent: valors al voltant o inferiors al 0,2 
indiquen un efecte petit; valors al voltant del 0,5, un efecte mitjà; valors al voltant o superiors al 0,8, un efecte gran.

https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence/teaching-learning-toolkit/summer-schools/
http://www.fbofill.cat/sites/default/files/Quefuncionaeneducacio_2_251115.pdf
http://www.fbofill.cat/sites/default/files/Quefuncionaeneducacio_2_251115.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Toolkit/Summer_schools_Toolkit_references.pdf
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en un PAE és apreciable, és estadísticament significatiu i és especialment destacable 
si considerem el baix dosatge típic d’aquests programes.

El període d’observació dels estudis revisats acostuma a quedar circumscrit al ma-
teix any acadèmic en què té lloc la intervenció; ben sovint, els impactes es mesuren 
sobre els resultats que els alumnes obtenen tot just després de la implementació del 
programa o a l’inici del nou curs escolar. Això fa que no ens puguem pronunciar so-
bre l’efectivitat d’aquests programes més enllà del curt termini.

Sigui com sigui, l’evidència revisada sug-
gereix que els efectes dels PAE poden ser 
variables i que aquesta variació depèn dels 
objectius i competències que prioritzen, de 
les característiques de les intervencions i 
del perfil dels alumnes atesos.

Quines competències poden millorar els PAE?
En relació amb els àmbits competencials que prioritzen els PAE, la literatura revisa-
da identifica:

• Impactes ben documentats en l’àmbit lingüístic, particularment en el terreny 
de la lectura [6] [9]. Els PAE que focalitzen la seva acció en les competències lin-
güístiques acostumen a ser efectius; és, per exemple, el cas dels programes Read 
to Achieve Summer Literacy Day Camp [17], Summer Literacy Program [18] o 
KindergARTen Summer Camp [19]. Més encara, alguns programes que combinen 
accions adreçades a millorar la lectura juntament amb activitats de millora d’al-
tres competències (habitualment, les matemàtiques) han mostrat tenir un impac-
te diferencial especialment positiu sobre el primer àmbit, el de la lectura (vegeu el 
requadre 1, amb el cas del programa Future Foundations [14]). 
L’evidència és menys concloent a l’hora de determinar quines dimensions de la 
competència lectora (decodificació fonètica, fluidesa en la lectura, comprensió, 
etc.) són més sensibles als efectes dels PAE.

Els PAE poden propiciar impactes positius en el procés 
d’aprenentatge dels alumnes. Aquests impactes equivaldri-
en a un guany de dos mesos sobre el progrés acadèmic mitjà 
dels alumnes en un curs escolar.
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Requadre 1.  
Future Foundations Summer Programme (Regne Unit)

Aquest és un programa d’aprenentatge a l’estiu impulsat l’any 2012 per l’entitat 
Future Foundations. El seu pilotatge experimental es desenvolupà l’estiu de 2013 
en 43 escoles situades a dues localitats de l’àrea metropolitana de Londres (Enfield 
i Islington) i a Brighton. Aquest pilotatge és finançat per l’Education Endowment 
Foundation i avaluat per investigadors de la Universitat de Durham.

Van participar en l’experiment 435 alumnes en els darrers dos cursos de primària 
(5è i 6è), tots ells bé en situació socioeconòmica desafavorida (elegibles per a beca 
menjador), bé per sota del nivell mínim de competències en matemàtiques o llen-
gua. La participació en el programa és voluntària i gratuïta, i s’estén durant quatre 
setmanes d’horari lectiu ordinari. El programa comprèn dos tipus d’activitat: 

a) Sessions instructives, de tipus compensatori. Consisteixen en una classe de ma-
temàtiques i una de llengua, de 75 minuts cadascuna, impartides diàriament i 
en horari de matí per professors de primària i secundària. Les sessions es desen-
volupen en grups reduïts (10 alumnes), segueixen un currículum fortament es-
tructurat i compten amb el suport d’un mentor i un alumne “padrí”. 

b) Sessions recreatives i d’enriquiment. Tenen lloc en horari de tarda i inclouen 
teatre, manualitats, jocs científics, activitats esportives i musicals. 

L’experiment va consistir a distribuir aleatòriament quins dels 435 alumnes can-
didats rebrien la invitació a participar en el programa (239 alumnes) i quins es 
mantindrien com a grup de control (196 alumnes), i a comparar els resultats d’uns 
i altres un cop passat l’estiu. En la mesura que l’aleatorització aconsegueix confor-
mar dos grups d’alumnes (tractats i controls) equivalents en les seves característi-
ques socioeconòmiques i de rendiment, els resultats d’aquesta comparació indica 
els impactes del programa. D’aquesta manera, l’estudi resultant conclou:

• El programa té un impacte positiu en el rendiment en llengua. Aquest és un im-
pacte reduït (+0,17), però estadísticament significatiu, equivalent a un guany de 
dos mesos sobre el progrés mitjà al llarg del curs. L’impacte en llengua és superi-
or entre els nois (guany de 3 mesos) que entre les noies (guany d’1 mes).

• En canvi, el programa no té cap impacte, ni positiu ni negatiu, en l’àmbit de les 
matemàtiques.

Més enllà de l’impacte, l’estudi assenyala les limitacions del programa i dels seus ges-
tors a l’hora de captar i enrolar el nombre inicialment previst d’alumnes (1.000), així 
com l’existència d’un percentatge important de participants que no el completen. 

El cost del programa, estimat en base al que representaria una intervenció amb 160 
alumnes en un únic centre, se situaria entorn dels 1.750 euros per alumne, quan-
titat que inclou despeses administratives, materials i activitats (450 euros), costos 
salarials i de formació (1.070) i despeses de menjador i transport (230).
Més informació a: Gorard, S., Siddiqui, N., & See, B. H. (2014). Future Foundation report and Executive summary. Education Endowment 
Foundation.

http://www.future-foundations.co.uk/
https://v1.educationendowmentfoundation.org.uk/uploads/pdf/FINAL_EEF_Evaluation_Report_-_Future_Foundations_-_February_2014.pdf
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•	Evidència	d’impacte	en	la	millora	de	les	matemàtiques,	tot	i	que	menys	sòli-
da que en l’àmbit lingüístic [9]. Algunes metanàlisis corroboren la capacitat dels 
PAE de generar impactes positius en l’aprenentatge de les matemàtiques [5] [7], i 
alguns programes experimentals força recents han obtingut resultats prometedors 
en aquesta matèria; per exemple, els programes Elevate Math [12] o Voluntary 
Summer Learning Program [13]. 
Altres PAE amb voluntat de millorar aquests aprenentatges, però, no han acon-
seguit tenir-hi impactes significatius; per exemple, els programes BELL Summer-
Middle [11] o Future Foundations [14] (recordem que aquest últim sí que aconse-
guia tenir un efecte significatiu en l’àmbit lingüístic).

• Efectes limitats a l’hora de millorar els outcomes no cognitius (principalment, 
competències socioemocionals, autoestima i hàbits) [9]. La literatura posa de 
manifest les dificultats que tenen els PAE de provocar impactes rellevants sobre 
outcomes que van més enllà de l’àmbit més estrictament acadèmic. Aquesta 
cirscumstància es fa especialment evident en el cas d’alguns programes que 
integren activitats adreçades a millorar ambdós tipus de competències, cognitives 
i no cognitives: per exemple, el BELL Summer Program [20] o el Voluntary 
Summer Learning Program [13] aconsegueixen millorar els resultats dels alumnes 
de primària en llengua i matemàtiques, respectivament, però no pas la seva 
motivació cap als estudis o les seves competències autoregulatives. En l’àmbit de 
l’educació secundària, el Summer Training and Education Program [21] mostra 
tenir impactes moderats en la millora de la lectura i les matemàtiques, però cap 
efecte rellevant en el terreny de les actituds i pràctiques de risc.

• Efectes limitats a l’hora 
d’incrementar el nivell de graduació 
a l’educació secundària [9]. Aquesta 
conclusió fa referència als PAE 
adreçats a l’alumnat de secundària. 
Així, programes que poden tenir 
impactes positius en altres outcomes 
acadèmics (o no cognitius), tenen 
dificultats per aconseguir millores 
en les taxes de graduació dels alumnes participants; aquest és el cas de l’Upward 
Bound [22] [23] o del Summer Training and Education Program [21].

Quines són les característiques dels PAE efectius?
Quins són els trets distintius dels PAE que funcionen millor? L’evidència revisada 
permet assenyalar les següents claus d’èxit:
• Programes ben estructurats i alineats  

amb els continguts curriculars del curs ordinari [5]. De forma general, es tracta 
que l’oferta instructiva dels PAE parteixi d’una estructura de continguts i pro-
cediments ben dissenyada i seqüenciada en vista als nivells i dimensions de 
les competències a treballar. Per exemple, el programa Summer Reading Camp 
Intervention [17], adreçat a alumnes socialment desafavorits de 1r de primària, 
inclou blocs d’activitats instructives impartides per professors qualificats. Aquests 
blocs s’orienten a proporcionar una instrucció sistemàtica de consciència fonètica, 

Els PAE són especialment efectius a l’hora de treballar les 
competències lingüístiques (sobretot en lectura) i, en segon 
lloc, les habilitats matemàtiques. En canvi, tenen dificultats 
per millorar els outcomes no cognitius o el nivell de gradua-
ció a la secundària.
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vocabulari, fluïdesa i comprensió lectora. Una part d’aquestes activitats es fo-
namenta en l’ús d’un currículum homologat d’aprenentatge de la lectura (Open 
Court Series, 2000).
Així com en el cas dels PAE compensatoris (objecte central d’aquesta revisió) és 
clau que allò que es treballa en les sessions instructives estigui ben alineat amb 
els continguts curriculars que han de ser “compensats”, en el cas dels PAE prepara-
toris, aquest alineament principalment s’ha de produir amb uns continguts i com-
petències que els alumnes cursaran en un futur immediat [3] [9] [24].

• Programes on els continguts instructius són impartits per professorat qualifi-
cat, preferiblement amb experiència acreditada en la matèria que es treballa i en 
el nivell dels alumnes [3] [9]. L’evidència revisada és clara en aquest punt: funcio-
nen millor els PAE que compten amb professors especialistes que no pas els que 
únicament disposen de personal voluntari o professionals no qualificats. Alhora 
es constata la importància que aquests professors rebin formació i assessora-
ment específic sobre el tipus de procediments que demana la intervenció en un 
marc particular com ho són les vacances d’estiu [8] [24]. La durada i continguts 
d’aquesta formació poden ser diversos. 

• Treballar en grups instructius reduïts, que no superin els quinze alumnes, con-
duïts per professors qualificats i, preferiblement, amb el suport d’ajudants o assis-
tents de perfil divers (sovint estudiants de secundària o universitaris, o mentors 
voluntaris de la mateixa comunitat) [5] [9]. Aquest és l’esquema que sembla fun-
cionar millor en les sessions instructives dels PAE, un esquema que apliquen pro-
grames com Voluntary Summer Learning Program [13], Future Foundations [14] o 
KindergARTen Summer Camp [19].

• Combinar sessions d’instrucció amb activitats de lleure i recreatives (enrichment 
activities) [3] [4] [8] [9]. La pràctica totalitat dels programes que es mostren efec-
tius en el terreny acadèmic complementen la seva oferta instructiva amb activi-
tats regulars i dirigides d’enriquiment i esbarjo. Un esquema habitual és aquell en 
què, diàriament, es programen activitats instructives en horari de matí (llengua 
i/o matemàtiques) i activitats de lleure en horari de tarda (teatre, manualitats, jocs 
científics, activitats esportives i musicals, sortides, etc.). Aquesta és, per exem-
ple, l’organització horària dels programes BELL Summer Program [11], Future 
Foundations [14] i Summer Reading Camp Intervention (taula 2) [17].

 Un dels motius de l’èxit d’incloure activitats de lleure dins els PAE rau en la 
capacitat que aquestes activitats poden tenir de fer més atractiva i estimulant la 
participació dels alumnes. D’aquesta manera s’aconsegueix atraure i retenir en 
el programa aquells alumnes que més se’n poden beneficiar, sobretot alumnat 
socialment vulnerable.
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Taula 2. 
Horari d’un dia d’activitats del programa Summer Reading Camp Intervention (alumnat de primària)

• Incloure sessions de mentoria o tutorització individual dins l’agenda d’activi-
tats del programa [4] [9]. Aquest ingredient sembla efectiu com a complement de 
les sessions instructives, i millora les perspectives d’èxit d’aquells programes que 
cerquen produir canvis actitudinals i d’hàbits entre els adolescents. Per exemple, 
programes com l’Upward Bound [22] [23] o el LSYOU [25] fan de la tutorització 
acadèmica i personal un dels principals puntals de la seva actuació. 2

• Involucrar les famílies i la comunitat en les activitats del programa [5] [8] [9]. 
D’una banda, es tracta d’implicar les famílies en activitats d’orientació específi-
ques adreçades a millorar el procés d’acompanyament educatiu i personal que 
aquestes fan dels seus fills. La implicació familiar esdevé essencial en el marc dels 
PAE “domèstics”, l’aprofitament dels quals recau en gran mesura dins l’àmbit de 
responsabilitat de les famílies dels alumnes implicats [26] [27]. 

 D’altra banda, es constata la importància que l’organisme impulsor del PAE pro-
mogui la participació de les entitats, recursos, serveis i equipaments de l’entorn, 
tant en les tasques de difusió del programa i captació de participants, com en el 
disseny i implementació d’una part de les activitats previstes. 

2 Per saber més sobre l’efectivitat dels programes de mentoria i d’altres esquemes de tutorització 1x1 
(un alumne, un tutor) podeu consultar el núm. 2 de la col·lecció Què funciona en educació?

Activitat Horari

Instrucció en lectura

a) Lectura d’un conte per part del professor 8:00

b) Instrucció fonètica (grup complet) 8:10

c) Exercicis pràctics sobre la lliçó (treball individual) 8:25

d) Pràctica de lectura (en parelles) 8:40

e) Lectura guiada i instrucció per a la comprensió (grups reduïts) 8:50

f ) Escriptura (grups reduïts) 9:30

Activitats esportives 10:30

Activitats artístiques 11:30

Dinar 12:15

Piscina 12:45

Activitat sobre tema de la setmana 14:00

Videojocs 15:45

Assemblea de tancament 16:30

Font: Schacter et al. [17, p. 162]

http://www.fbofill.cat/sites/default/files/Quefuncionaeneducacio_2_251115.pdf
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• Dosatge de les activitats ajustat als objectius del programa i al perfil dels alum-
nes participants [8]. De manera general, es comparteix la conveniència de fixar 
uns paràmetres temporals (durada de les sessions, freqüència i extensió en el 
calendari) que permetin acomplir amb uns processos i continguts formatius de 
qualitat, i alhora no posin en risc el manteniment de l’interès per part dels joves. 
Alguns estudis conclouen que la durada total d’un PAE no hauria de ser inferior 
a les 80 hores [24]. Altres conclouen que l’increment del dosatge dels programes 
afavoreix més l’aprenentatge de les matemàtiques que el de la lectura [13]. En 
conjunt, els PAE que han demostrat la seva efectivitat en estudis experimentals, ja 
sigui en matemàtiques com en la millora de la competència lectora, acostumen a 
cursar-se durant almenys cinc setmanes, cinc dies per setmana, i a programar ac-
tivitats diàries al llarg de l’equivalent a una jornada lectiva completa (contínua o 
partida), dedicant entorn de la meitat d’aquest temps a sessions instructives.

• Els programes voluntaris poden ser tant o més efectius que els programes “obli-
gatoris” [5]. Cal dir que la gran majoria de programes considerats en aquesta revi-
sió (inclosos en les metanàlisis i altres d’avaluats més recentment) són de caràcter 
plenament voluntari, tant aquells que s’ha demostrat que funcionen com aquells 
que no funcionen. També entre els programes “obligatoris” trobem intervencions 
que tenen èxit i intervencions que en tenen menys. 

 Entre els casos d’èxit trobaríem el Chicago Summer Bridge Program [28] [29]. 
Iniciat l’any 1996, aquest va ser un dels primers programes desenvolupats als 
Estats Units la participació en el qual es definia amb caràcter obligatori per 
als alumnes de primària que no superessin un determinat llindar de rendi-
ment en l’avaluació ordinària (abans d’estiu) i aspiressin a promocionar de curs. 
Avaluacions quasiexperimentals d’aquest programa han conclòs que el fet de 
participar-hi té efectes positius sobre el rendiment en llengua i matemàtiques. 
Un programa de característiques similars, la Summer School Academy, posada en 
marxa l’any 2004 a la ciutat de Nova York, ha estat avaluat amb la mateixa meto-
dologia quasiexperimental, i ha reportat resultats també similars [30].

• Atraure i retenir la participació en el programa de l’alumnat socialment des-
afavorit [8] [9]. Diversos estudis han documentat les dificultats que tenen molts 
PAE de captar els alumnes més vulnerables i, quan ho aconsegueixen, de fer que 
aquests completin el programa. Això succeeix tant en el cas dels PAE “obligato-
ris” com, sobretot, en el dels PAE voluntaris. Una condició bàsica per afavorir la 
participació d’aquest perfil d’alumnes passa per garantir-ne la gratuïtat. De fet, 
tots els programes considerats en aquesta revisió són gratuïts, i la seva majoria 
subvenciona el transport d’aquells alumnes que s’hi han de desplaçar.

 Convé tenir en compte que és l’alumnat amb mancances socials aquell qui més 
acostuma a beneficiar-se dels efectes dels PAE i que aquests efectes s’incrementen 
quan el programa es completa en la seva totalitat.
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• Programes basats en l’evidència [5] 
[6]. Tenir en compte el coneixement 
acumulat sobre l’efectivitat dels di-
ferents tipus de PAE en el moment 
d’afrontar el disseny o reforma d’un 
d’aquests programes incrementa 
la seva probabilitat d’èxit. Així, per 
exemple, el Voluntary Summer Learning Program [13] ha incentivat actuacions 
que tinguin en compte els resultats de la recerca quant a la mida dels grups d’ins-
trucció (màxim de quinze alumnes), el perfil dels docents (professors qualificats), 
el dosatge de la intervenció (no menys de tres hores diàries d’instrucció, cinc dies 
per setmana durant no menys de cinc setmanes), la combinació de les sessions 
instructives amb altres tipus d’intervenció (activitats recreatives i d’enriquiment) 
i l’accessibilitat general al programa (participació i transport gratuïts). Per la seva 
banda, el disseny dels continguts instructius del Summer Literacy Program [18] 
s’alinea amb les propostes i bones pràctiques del catàleg del National Reading 
Panel (2000) (requadre 2).

•	Els	programes	“domèstics”	poden	ser	efectius	en	la	millora	de	la	competència	
lectora, tot i que en aquest cas l’evidència és mixta [6]. Ens referim a aquelles 
intervencions que passen per facilitar als alumnes llibres, guies i altres materials 
de lectura per tal que els treballin autònomament o amb l’ajut dels pares durant 
les vacances d’estiu. Alguns d’aquests programes han resultat efectius (per exem-
ple, la intervenció Summer Book Distribution a l’estat de Florida [31]), altres no 
(Summer Active Reading Programme al Regne Unit [15]). Allò que, en tot cas, sem-
bla incrementar les probilitats d’èxit d’aquests programes és que els alumnes (i, 
fins i tot, les seves famílies) rebin per part del professorat unes orientacions i un 
guiatge específic (scaffolding), abans de finalitzar el curs, sobre la manera de realit-
zar i aprofitar aquestes lectures [26].

•	Els	programes	“residencials”	semblen	especialment	adients	per	treballar	els	
outcomes no cognitius dels adolescents (actituds, hàbits i pràctiques) [9]. Així, 
els PAE que impliquen l’interinatge dels alumnes durant la totalitat o una part del 
període del programa aconsegueixen millores actitudinals i conductuals que 
altres PAE tenen més dificultats d’aconseguir. Cal dir que aquests guanys en 
outcomes no cognitius no es produeixen a costa d’altres possibles beneficis en el 
terreny més estrictament acadèmic. Estudis experimentals d’aquest tipus de 
programes (cas de l’Upward Bound [22] [23] o del LSYOU [25]) així ho demostren.

• Els programes “preparatoris” poden 
ser tan efectius com els PAE “compen-
satoris” en la millora de les compe-
tències en llengua i matemàtiques [4] 
[9]. Recordem que, com a preparato-
ris, considerem aquells programes que 
treballen continguts i competències es-
pecífiques que s’estableixen com a re-
quisits o com a coneixements aconsellables de cara a accedir a determinats estudis 
secundaris o superiors. Si bé és cert que els participants en aquests PAE acostumen 

Els PAE guanyen efectivitat quan combinen sessions d’instruc-
ció en grups reduïts conduïdes per professors qualificats amb 
activitats de lleure, i quan tenen una durada i una intensitat 
ajustades als objectius previstos i al perfil dels alumnes.

Els PAE “voluntaris” poden ser tan efectius com els PAE 
“obligatoris”, i els PAE “preparatoris” tant com els de tipus 
“compensatori”. Els PAE “domèstics” són efectius quan els 
professors han pogut orientar els alumnes abans de finalit-
zar el curs.
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Requadre 2.  
Summer Literacy Program (Estats Units)

L’estiu de 2010, recercadors de la Universitat d’Oregon van avaluar experimen-
talment els impactes d’un programa d’aprenentatge a l’estiu impulsat per un 
districte escolar del nord-oest dels Estats Units. Aquest programa ha estat tradi-
cionalment adreçat a alumnes d’infantil (kindergarten) i 1r de primària amb un 
grau elevat de dificultats en lectura. L’experiment en qüestió, que comptà amb el 
finançament de l’Institute of Education Science (US Department of Education), 
es va dissenyar per testar l’efectivitat d’una extensió del programa a alumnes 
d’aquests mateixos cursos, però amb un grau moderat de dificultats en lectura. 
Tant el programa convencional, com la intervenció objecte d’avaluació compar-
teixen un enfocament preventiu i compensatori.

Participen en l’experiment 46 alumnes d’infantil i 47 de 1r de primària amb un 
nivell moderat de dificultat en competència lectora, d’acord amb les puntuacions 
obtinguts en tests estandarditzats administrats poques setmanes abans de l’inici 
de les vacances d’estiu. Les activitats del programa es despleguen durant cinc set-
manes, quatre matins per setmana, tres hores i mitja cada matí, i consisteixen en: 
a) classes diàries de dues hores en grups no superiors a vint alumnes, impartides 
per professors qualificats i on es treballen aspectes relacionats amb la conscièn-
cia fonètica, la comprensió de l’alfabet i la fluïdesa lectora; b) estones de pràctica 
de la lectura en grups de tres a cinc alumnes.

Per tal d’avaluar els impactes de la intervenció sobre els alumnes convidats a 
participar (grup de tractament), es van construir dos grups de control, un amb 
alumnes d’infantil i un amb alumnes de primària, mitjançant un procediment 
d’assignació aleatòria. D’aquesta manera, es configuren les següents mostres 
d’estudi: al curs kindergarten, 24 alumnes convidats a participar i 22 controls; 
a 1r de primària, 23 alumnes convidats a participar i 24 controls. Finalment, es 
procedí a comparar els resultats obtinguts per uns i altres grups en noves proves 
estandarditzades realitzades a l’inici del nou curs. 

Aquest exercici permet els autors de l’estudi determinar l’existència d’impactes 
positius del programa sobre els outcomes considerats. En concret: a) al curs kin-
dergarten, es detecta un impacte rellevant en el domini de l’alfabet (+0,69); b) al 
1r curs de primària, s’observa un impacte també notable en l’àmbit de la fluïdesa 
lectora (+0,61); c) no es detecten efectes diferencials del programa en funció de 
les característiques sociodemogràfiques dels alumnes.  

Més informació a:
Zvoch, K. & Stevens, J. J. (2013). Summer School Effects in a randomized field trial. Early Childhood Research Quarterly. 28(19): 24-32

U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, What Works Clearinghouse. (2013, February). WWC review of the report: 
Summer school effects in a randomized trial.

http://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/single_study_reviews/wwc_summerschool_020513.pdf
http://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/single_study_reviews/wwc_summerschool_020513.pdf
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a tenir un perfil acadèmic i també social menys desafavorit que el dels participants 
en PAE compensatoris, cal dir que una part dels programes preparatoris s’adrecen 
a alumnes amb mancances acadèmiques, si més no, en risc de no progressar ade-
quadament en determinades matèries en cursos futurs. Un exemple d’intervenció 
efectiva d’aquest darrer tipus el trobem en Elevate Math [12], un programa disse-
nyat per la Silicon Valley Education Foundation i desenvolupat al comtat de Santa 
Clara (Califòrnia) des de l’any 2012. Durant 19 dies i 4 hores diàries, aquest progra-
ma prepara els alumnes per a l’assignatura d’àlgebra que hauran de cursar al llarg 
de la secundària superior, i es dóna prioritat a aquells estudiants amb nivells mit-
jans de dificultats en aquesta matèria. 

Quins alumnes tenen més a guanyar amb els PAE?

Pel que fa al perfil d’alumnes que més es beneficien d’aquests programes, la revisió 
realitzada permet concloure:
• Els PAE beneficien el progrés dels alumnes de baix rendiment i, de manera 

especial, dels alumnes socialment desafavorits (si bé en aquest darrer punt 
l’evidència no és definitiva). Cal considerar que la majoria de PAE, sobretot els de 
tipus compensatori, s’adrecen prioritàriament a alumnes amb mancances acadè-
miques i, sovint també, d’ordre social. Això fa que no sempre es puguin discernir 
els efectes diferencials que aquests programes poden tenir sobre perfils marca-
dament contrastats d’alumnes. En tot cas, les metanàlisis i estudis experimentals 
més recents situen l’alumnat acadèmicament i socialment vulnerable com el més 
sensible als efectes positius dels PAE [3] [6] [7]. 

• Els PAE acostumen a funcionar millor entre els alumnes de primària que entre 
els de secundària [3] [4], tot i que l’evidència en aquest sentit tampoc no és de-
finitiva [5] [8]. Per exemple, mentre que alguns programes que han estat imple-
mentats amb alumnes de primària i de secundària s’han mostrat més efectius en-
tre els primers que entre els segons (aquest seria el cas del BELL Summer Program 
[11] [20], vegeu el requadre 3), altres intervencions no han reportat impactes signi-
ficativament diferents en funció del curs de l’alumne (aquest és el cas dels progra-
mes “obligatoris” de Chicago i Nova York abans esmentats). Les dificultats afegides 
que els PAE poden trobar-se en l’àmbit de l’educació secundària probablement 
tinguin a veure amb el perfil actitudinal  i motivacional dels alumnes als quals so-
vint aquests s’adrecen.

Els PAE són especialment efectius entre els alumnes de primà-
ria amb mancances acadèmiques i també socials.
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Requadre 3.  
Building Educated Leaders for Life (BELL) Summer Program (Estats Units)

L’any 2015, 13.300 alumnes de primària i secundària de 21 estats dels Estats 
Units van participar en el programa BELL Accelerated Learning Summer 
Program. Aquest programa l’impulsa l’organització Building Educated Leaders 
for Life des de l’any 1992 i compta amb finançament tant públic com privat.

El programa, de caràcter gratuït i voluntari, s’adreça a alumnes de primària i se-
cundària inferior d’entorns desafavorits i amb determinades mancances compe-
tencials. El seu objectiu és compensar aquestes mancances i contrarestar l’efecte 
desigualador de la summer loss. Les activitats del programa es realitzen en l’hora-
ri lectiu ordinari, durant sis setmanes, cinc dies per setmana, i inclouen: a) ses-
sions d’instrucció en llengua i matemàtiques, en grups reduïts (10-15 alumnes), 
impartides per professors qualificats amb el suport d’ajudants mentors (horari 
matinal); b) activitats esportives, artístiques i científiques (horari de tarda); 
c) xerrades a càrrec de convidats i excursions (els divendres).

L’any 2005, Chaplin i Capizzano (2006) avaluaren els impactes d’aquest progra-
ma entre l’alumnat de primària a través del següent experiment: 1.100 alumnes 
sol·licitants d’entrar en el programa a Nova York i Boston foren distribuïts de 
manera aleatòria entre grup de tractament (alumnes que participen en el progra-
ma) i grup de control (no hi participen). Fet això, l’estudi examinà els nivells de 
lectura, habilitats socials i grau d’implicació de les famílies dels alumnes tractats 
i dels alumnes control abans del programa i un cop iniciat el nou curs, i va arri-
bar a les següents conclusions: a) el programa té impactes positius significatius 
en competència lectora (guany equivalent a un mes sobre el progrés acadèmic 
mitjà) i en el grau d’acompanyament escolar per part de les famílies; b) en canvi, 
no s’observen impactes ni en termes conductuals ni d’autoestima o seguretat da-
vant dels estudis.

Més recentment, Somers et al. (2015) han avaluat els efectes del programa BELL 
entre els alumnes de secundària inferior de tres districtes escolars, seguint un 
disseny també experimental (1.032 alumnes van ser distribuïts aleatòriament 
entre participants i controls). Els resultats d’aquest són menys encoratjadors que 
els de Chaplin i Capizzano. Entre els alumnes de secundària inferior, no sembla 
que el programa tingui cap impacte ni sobre el rendiment en lectura, ni sobre 
el seu nivell de motivació cap a l’escolarització. Únicament es detecta un efecte 
positiu reduït, i estadísticament no significatiu, en l’aprenentatge de les matemà-
tiques. Aquest estudi torna a posar de manifest les dificultats de reclutament de 
participants dels programes d’estiu de caràcter voluntari.  

Més informació a:
Chaplin, D., & Capizzano, J. (2006). ). Impacts of a summer learning program: A random assignment study of Building Educated Leaders 
for Life. Washington, DC: The Urban Institute.

Somers, M.-A., Welbeck, R., Grossman, J. B., & Gooden, S. (2015). An Analysis of the Effects of an Academic Summer Program for Middle 
School Students. New York: MDRC.

http://www.experiencebell.org/our-programs/summer-learning
http://www.experiencebell.org/our-programs/summer-learning
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED493056.pdf
http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED493056.pdf
http://www.mdrc.org/sites/default/files/Bell_FR_0.pdf
http://www.mdrc.org/sites/default/files/Bell_FR_0.pdf
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Són els PAE una inversió cost-efectiva?

No totes les avaluacions d’impacte dels PAE inclouen un balanç econòmic de la in-
versió que representen, menys encara una anàlisi del seu cost-efectivitat. Tenint 
això en compte, destacaríem els següents titulars: 
• El cost dels PAE és enormement variable, depenent del tipus i dosatge de les ac-

tivitats, del personal encarregat de conduir-les, de si es contemplen accions for-
matives per als docents, del nombre d’alumnes, de la infraestructura requerida o 
dels serveis de suport que es faciliten (esmorzar, dinar, transport, materials, etc.). 
Temptativament, McCombs et al. [8], utilitzant fonts i estudis diversos, estimen 
que el cost total d’un PAE conduït per professors qualificats que cobreixi el cost 
del transport i el menjador i que programi activitats durant cinc setmanes, cinc 
dies per setmana i sis hores per dia, pot situar-se entre els 1.000 i els 2.500 euros 
per alumne participant. 
La partida principal del cost d’aquests programes acostuma a correspondre al 
capítol de personal contractat. Per aquest motiu, el cost dels PAE “domèstics” 
redueixen dràsticament el seu import fins a situar-se en quantitats properes als 
cent euros.

• Manca evidència sobre la relació 
cost-efectivitat dels PAE. Les conclu-
sions extretes d’alguns estudis perme-
ten aventurar que els PAE, gràcies al 
seu caràcter intensiu i concentrat en el 
temps, poden resultar més cost-efec-
tius que altres actuacions més estruc-
turals (com, per exemple, la reducció de la ràtio d’alumnes durant el curs escolar 
o l’extensió general del calendari acadèmic) [29], particularment els PAE “domès-
tics” que aconsegueixen impactes postius rellevants [27]. Tanmateix, a dia d’avui 
no hi ha encara estudis que corroborin (o refutin) aquest extrem. 

Alguns estudis indiquen que els PAE poden ser més 
cost-efectius que polítiques més estructurals com la reduc-
ció de ràtios d’alumnes per classe o l’extensió del calendari 
acadèmic.
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Resum
D’acord amb l’evidència revisada, sembla clar que els PAE poden beneficiar els re-
sultats educatius dels alumnes. Aquests beneficis tenen un abast inferior al d’al-
tres intervencions educatives implementades al llarg del curs, però no deixen de ser 
significatius i destacables si es considera la curta durada d’aquests programes. Més 
encara, en tant que aquests beneficis els experimenten principalment alumnes amb 
mancances acadèmiques i sovint també socials, podem parlar dels PAE com d’un 
instrument corrector de l’efecte desigualador de la summer loss, això és, un mecanis-
me d’igualació d’oportunitats. Tanmateix, no tots els PAE funcionen igual de bé. 

D’una banda, hem constatat que aquests programes són especialment efectius a 
l’hora de treballar les competències lingüístiques (principalment, en lectura) i, en 
segon lloc, les habilitats matemàtiques, i que els seus beneficis es fan notar sobretot 
entre els alumnes de primària. 

D’altra banda, hem identificat alguns atributs susceptibles d’incrementar la proba-
bilitat d’èxit dels PAE, entre d’altres: 1) una estructura ben seqüenciada i alienada 
amb els continguts del curs ordinari; 2) treballar en grups instructius reduïts con-
duïts per professors qualificats amb formació en el programa, i amb el suport d’aju-
dants o assistents de perfil divers; 3) combinar sessions d’instrucció amb activitats 
de lleure i recreatives; 4) incloure sessions de mentoria o tutorització individual; 
5) involucrar les famílies i la comunitat; 6) un dosatge ajustat als objectius del pro-
grama i al perfil dels alumnes; 7) atraure i retenir els alumnes acadèmicament i 
socialment vulnerables; 8) basar el disseny del programa en l’evidència disponible. 
Alhora, hem comprovat que: a) els PAE voluntaris poden funcionar igual de bé que 
els “obligatoris”; b) els PAE “domèstics” poden ser efectius, sempre i quan es compti 
amb el guiatge del professorat; c) els PAE “residencials” tendeixen a funcionar i a ser 
especialment adients per treballar els outcomes no cognitius dels adolescents; d) els 
PAE “preparatoris” mostren un potencial d’impacte similar al dels “compensatoris”, 
si bé sobre un col·lectiu d’alumnes habitualment menys desafavorit; e) els PAE sem-
blen més cost-efectius que altres mesures estructurals implementades al llarg del 
curs ordinari.

Tenint en compte aquestes conclusions, la taula 3 resumeix els avantatges i les limi-
tacions que poden representar els PAE i la seva implementació.

Podem parlar dels PAE com d’un instrument corrector de 
la summer loss, això és, un mecanisme d’igualació d’oportu-
nitats. Tanmateix, no tots els PAE són igualment efectius.
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Taula 3. 
Arguments a favor i en contra dels PAE

A favor En contra

Els PAE, voluntaris i obligatoris, poden tenir impactes 
positius en el rendiment dels alumnes

Manca evidència sobre els impactes d’aquests 
programes més enllà del curt termini

Combinar instrucció i lleure millora les 
perspectives d’èxit dels programes

Aquesta combinació requereix d’uns espais i unes 
infraestructures no sempre disponibles

L’evidència d’impacte d’aquests programes és sòlida en el 
camp de la lectura i prometedora en matemàtiques

Els impactes en els outcomes no cognitius 
acostumen a ser limitats o inexistents

Els programes més efectius compten amb professors 
qualificats i mentors, treballen en grups reduïts 
i tenen un dosatge relativament intens

El cost dels programes més efectius pot ser elevat (volum d’hores 
de dedicació de professors especialistes i ràtios alumne/professor)

Els PAE incrementen la seva probabilitat d’èxit quan professors 
i ajudants reben una formació específica sobre el programa

Les activitats formatives de professors i ajudants poden 
tenir un cost econòmic i de gestió important

Els programes guanyen efectivitat quan s’estructuren 
amb relació a l’escolarització ordinària

Els programes desenvolupats fora del calendari lectiu 
poden trobar dificultats per adequar-se als continguts 
específics de cada curs i centre educatiu

Els PAE són especialment efectius entre els alumnes de primària 
socialment desavantatjats i amb dificultats d’aprenentatge

L’efectivitat dels PAE sembla reduir-se en l’educació secundària

L’efectivitat dels PAE millora quan aconsegueixen atraure i 
retenir en el programa alumnat socialment vulnerable

Alumnes vulnerables amb barreres objectives 
(cost directe o d’oportunitat) o subjectives (manca 
d’informació o motivació) a la participació

Evidència prometedora que els PAE són una actuació cost-efectiva, 
comparada amb altres mesures estructurals al llarg del curs

Aquesta evidència és encara força limitada

Els PAE “domèstics” poden ser efectius quan 
compten amb el guiatge del professorat

El guiatge del professorat s’ha de realitzar just 
abans de la finalització del curs, quan l’agenda dels 
docents acostuma a estar sobrecarregada

Els PAE “residencials” poden afavorir els 
outcomes no cognitius dels adolescents

El component d’interinatge d’aquests programes pot 
tenir un cost econòmic i de gestió important

Els PAE “preparatoris” poden ser tan efectius 
com els PAE “compensatoris”

L’alumnat de PAE “preparatoris” acostuma a tenir un perfil social i 
acadèmic més afavorit que els participants en PAE “compensatoris”

Font: Elaboració pròpia. 
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Implicacions per a la pràctica
Mentre no es produeixi a Catalunya un replantejament profund del calendari esco-
lar que, entre altres coses, espongi el període de vacances que ara mateix es troba 
concentrat a l’estiu, tot apunta que els PAE estan cridats a convertir-se en un instru-
ment de gran rellevància en la lluita contra el fracàs escolar i les desigualtats educa-
tives. A jutjar pels resultats d’aquesta revisió, podríem concloure que els PAE estan 
en condicions d’acomplir aquesta funció; si més no, en part.

En efecte, l’èxit dels PAE no està sempre garantit. Depèn que aquests tinguin en 
compte un seguit de característiques que poden marcar la diferència, característi-
ques que tenen a veure amb els seus continguts, metodologies i procediments.

D’aquestes consideracions i de les conclusions enumerades en l’apartat anterior, po-
dríem extreure quatre implicacions per al disseny i pràctica de PAE al nostre país:
• Convindria reforçar i estendre els PAE voluntaris de tipus compensatori per als 

alumnes d’educació infantil i primària, però també per als de secundària obliga-
tòria, prioritzant en tot cas l’atenció als alumnes amb desavantatges acadèmiques 
i també socials. En el cas de l’alumnat de secundària que pugui presentar proble-
màtiques conductuals, caldria comptar amb serveis intensius d’acompanyament i 
suport individualitzat que complementin les activitats “ordinàries” dels PAE.

• Es fa necessari garantir que els PAE arriben a l’alumnat socialment desafavorit. 
Com dèiem, aquest és un perfil d’alumnes que pot experimentar barreres econòmi-
ques o subjectives (manca d’informació o de motivació) a participar en aquests pro-
grames. Per tal de superar aquestes barreres, els PAE haurien d’assegurar la seva gra-
tuïtat i oferir serveis també gratuïts de transport i menjador. Altres accions passen 
per millorar la difusió dels programes, en particular d’aquells de caràcter voluntari, 
implicant en aquest procés centres educatius, serveis i entitats locals.

• En tot cas, seria convenient que el disseny dels PAE tingués en compte els fac-
tors d’èxit abans assenyalats, entre d’altres, combinar un currículum instructiu 
ben estructurat amb activitats de lleure i enriquiment cultural, apostar pel tre-
ball en grups reduïts conduïts per professors qualificats amb el suport de mestres 
ajudants i mentors, o comptar amb una durada propera a les cinc setmanes i una 
dedicació diària similar al d’una jornada lectiva completa.

• Alhora que apostem per què el dis-
seny dels PAE al nostre país tingui 
en compte allò que ens diu l’evidèn-
cia internacional, insistim també en 
la necessitat que aquests s’avaluïn. 
Només així podrem conèixer com fun-
cionen en el nostre entorn més proper, 
quins impactes globals tenen, quins 
dels seus components són més efectius, quin perfil d’alumnes en surt més benefi-
ciat i, a partir d’aquí, quin marge de millora i innovació queda per recórrer.

Seria aconsellable: a) estendre els PAE voluntaris de tipus 
compensatori, garantint la participació de l’alumnat amb 
desavantatges acadèmiques i també socials; b) basar el 
disseny dels PAE en els factors d’èxit indicats i avaluar-ne 
els impactes a casa nostra.
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