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Una agenda contra l’abandonament escolar prematur a Catalunya

La Fundació Bofill reclama un pla de
xoc ambiciós per reduir dràsticament
l’abandonament escolar
És incomprensible que la lluita contra l’abandonament no sigui una
prioritat del govern: en 4 anys és possible fer un salt molt important per
resoldre aquest repte de país
Les crisis econòmiques i les polítiques educatives dels darrers anys han
retingut temporalment alumnat en el sistema educatiu. Però per reduir
de manera permanent les altes taxes d’abandonament cal actuar sobre
les mancances que encara té el sistema educatiu català


L’any 2021 el 14,8% dels joves catalans d’entre 18 i 24 anys no tenien cap
titulació més enllà de l’ESO ni estaven estudiant. Aquesta xifra és el doble entre
els col·lectius més vulnerables, com ara joves d’origen migrat o procedents de
famílies amb baix nivell d’estudis.



Catalunya continua al capdavant dels països amb més joves poc qualificats i
sense estudis postobligatoris, tot i haver reduït notablement les xifres
d’abandonament escolar prematur en les darreres dècades des d’un 32,9% l’any
2008 a un 14,8% l’any 2021.



Més enllà de les xifres, l’abandonament escolar té un elevat cost social. Les
persones sense estudis postobligatoris pateixen el doble d’atur i quatre vegades
més possibilitats de tenir una feina manual no qualificada, amb la pèrdua
d’oportunitats vitals que això suposa. A més, es calcula que pot suposar un cost
de fins a l’1% del PIB.



Polítiques com la disminució de la repetició, l’augment sostingut de la graduació
a l’ESO, i la promoció de la Formació Professional han ajudat a la reducció de
l’abandonament. Però no n’hi ha prou amb aquestes mesures incipients per
reduir de manera dràstica el problema, que podria tornar a augmentar en
períodes de recuperació econòmica.



Tot i que un terç de l’alumnat en situació de vulnerabilitat abandona els estudis
prematurament, el nostre sistema no disposa de les eines necessàries per
culminar l'erradicació de l’abandonament a Catalunya. Cal saber qui i on són, i
donar-los suports d’orientació, educatius i econòmics per assegurar la seva
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continuïtat educativa i l’accés a l’educació postobligatòria. Són els que pateixen
més abandonament i ho continuaran sent si no s’hi intervé de manera decidida.


Catalunya pot arribar a assolir l’objectiu europeu del 10% d’abandonament
escolar prematur en quatre anys si posa en marxa de manera urgent mesures
orientades específicament a reduir l’abandonament entre els col·lectius més
vulnerats, tal com ja han fet altres països.



Cal que en els pròxims quatre anys el Departament d’Educació, els municipis i els
centres educatius activin un pla de mesures precises i intencionals dirigides a
l’alumnat en situació de vulnerabilitat: identificar l’alumnat amb major risc
d’abandonament, cobrir amb ajuts i beques les necessitats d’aquests joves i dels
seus centres educatius, orientar al llarg de tota l’escolarització secundària i donar
suports addicionals de mentoria, i planificar i augmentar l’oferta d’educació postobligatòria.



Amb aquesta finalitat, la Fundació Bofill proposa una agenda de xoc per reduir
dràsticament el nombre de nois i noies que no finalitzen els estudis secundaris a
Catalunya, i accelerar el procés cap a la pràctica erradicació d’aquest problema al
nostre país. Les principals i més urgents, serien:
o

o
o
o

o

o
o
o

Utilitzar el Registre d’Alumnes (RALC) per identificar i fer seguiment de la
trajectòria de l’alumnat, especialment de l’alumnat socialment desafavorit i amb
necessitats educatives.
Una eina de recollida de dades i d’identificació de l’alumnat en risc
d’abandonament per a tots els centres educatius.
11.000 “beques salari” anuals per a joves d’entre 16 i 18 anys de llars
desafavorides perquè es mantinguin en el sistema educatiu.
Plans individualitzats d'orientació educativa, suport socioemocional i
acompanyament a la transició educativa en tots els centres de secundària des del
primer cicle de secundària obligatòria fins al segon curs de la postobligatòria.
Programes locals de mentoria en tots els municipis de més de 10.000 habitants
per a infants i joves d’entre 10 i 18 anys identificats com a absentistes (puntuals o
crònics) o en risc de ser-ne.
15.000 nous alumnes en places públiques de Formació Professional de Grau
Mitjà arreu del territori.
5.000 noves places en els Programes de Formació i Inserció.
5.000 noves places en centres, escoles i programes de nova oportunitat.

Barcelona, 9 de novembre de 2022
L’any 2021, uns 74.000 joves van abandonar els estudis prematurament sense graduar.
El problema és, però, especialment greu entre els nois i noies d’origen migrat i de
famílies amb baix nivell d’estudis o de renda. En aquests col·lectius, les taxes
d’abandonament superen el 20% i en alguns grups arriben fins i tot al 40%.

2

D O S S I E R D E P R E M S A / Una agenda contra l’abandonament escolar prematur a Catalunya

L’abandonament escolar té conseqüències socials, ja que els nois i noies sense estudis
postobligatoris pateixen el doble d’atur, tenen salaris més baixos, més dificultat per
pagar l’habitatge i pitjor salut, entre d’altres conseqüències que impliquen una pèrdua
d’oportunitats socials i vitals. I, econòmicament, aquest cost social pot arribar a sumar
l’1% del PIB a causa del menor desenvolupament econòmic i l’augment de la pobresa i
l’exclusió social.
Però, ara mateix, el nostre sistema educatiu no té les eines necessàries per fer front a
aquesta problemàtica que cada any llastra els futurs de milers de nois i noies.
Les crisis econòmiques habitualment impliquen un descens de l’abandonament, que
en les darreres dècades ha baixat des d’un 32,9% l’any 2008 a un 14,8 % l’any 2021.
Però donar continuïtat a aquesta reducció de l’abandonament requerirà d’actuacions
dirigides específicament als col·lectius més vulnerables. Correm el risc de cronificar i
normalitzar uns nivells d’abandonament escolar prematur que situen Catalunya al
capdavant del rànquing de països europeus, només superat per Romania.
Complir l’objectiu europeu i reduir l’abandonament per sota del 10% en quatre anys és
possible si es posen en marxa de manera urgent actuacions orientades específicament
a col·lectius més vulnerables, com ja han fet països com Portugal, Grècia o Irlanda.
Situar la lluita contra l’abandonament com un objectiu de país és la base d’una política
d’equitat de primer ordre, ja que allargar les trajectòries educatives dels milers de
joves que ara deixen els estudis abans d’hora suposarà millorar les seves oportunitats
vitals i laborals.
Per això, La Fundació Bofill presenta ‘Zero Abandonament: Una agenda de xoc contra
l’abandonament escolar prematur a Catalunya’, una agenda de mesures elaborada
per Elena Sintes, Miquel Àngel Alegre i Alejandro Montes. Les propostes recollides a
la publicació van dirigides als col·lectius amb més vulnerabilitat social i econòmica per
assegurar que aquests alumnes tenen els suports necessaris per continuar estudiant.
Això vol dir identificar els nois i noies amb major risc de deixar els estudis abans
d’hora, cobrir les necessitats econòmiques perquè la falta de recursos no sigui un
impediment per continuar estudiant, orientació i acompanyament i una oferta
postobligatòria suficient i planificada.
Aquesta agenda de xoc fixa les prioritats i els àmbits d'actuació perquè el Departament
d’Educació, juntament amb municipis, escoles i instituts, lideri un esforç de país per
reduir dràsticament l’abandonament en el plaç d’una legislatura.
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Catalunya, al capdavant dels països europeus amb més joves
poc qualificats i sense estudis postobligatoris
L’any 2021 el 14,8% dels joves catalans d’entre 18 i 24 anys no tenien cap titulació més enllà
de l’ESO ni estaven estudiant. Aquesta taxa és el doble entre els col·lectius més vulnerables,
com ara joves d’origen migrat o procedents de famílies amb baix nivell d’estudis.
●
●
●

●

El 14,8% dels joves catalans d’entre 18 i 24 anys no tenen cap titulació més enllà de l’ESO ni
estan estudiant.
Només l’any 2021 uns 74.000 nois i nois havien abandonat prematurament els estudis sense
arribar a obtenir cap titulació postobligatòria.
El problema és encara més greu entre els joves procedents de col·lectius vulnerables –joves
d’origen migrat, de famílies amb baix nivell d’estudis o de renda– entre els quals les taxes
d’abandonament superen el 20% i en alguns grups fins i tot el 40%.
Els nois (19,4%) també abandonen prematurament més que no pas les noies (9,9%).

Aproximadament el 9% dels alumnes ni tan sols acaben l’ESO, el 24% dels que comencen
batxillerat no el finalitzen i el 40% abandonen els cicles formatius de grau mitjà sense arribar
a titular-se.
●

Al llarg de l’escolaritat són molts els que deixen els estudis a mitges:
o

gairebé 1 de cada 10 nois i noies no obté la titulació d’ESO

o

1 de cada 4 matriculats a batxillerat abandona abans d’acabar-lo

o

4 de cada 10 matriculats a cicles de grau mitjà tampoc no arriben a finalitzar-lo
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Catalunya continua al capdavant dels països amb més joves poc qualificats i sense estudis
postobligatoris, tot i haver reduït notablement les xifres d’abandonament escolar prematur
en les darrers dècades des d’un 32,9% l’any 2008 a un 14,8 % l’any 2021.
●

Malgrat que l’abandonament prematur ha baixat d’un 32,9% l’any 2008 a un 14,8 % l’any
2021, Catalunya se situa al capdavant del rànquing de països europeus en incidència
d’aquesta problemàtica; tan sols Romania, amb un 15,3% de joves que han abandonat,
supera la taxa catalana.

Les persones sense estudis postobligatoris tenen el doble d’atur (14,4%) i quatre vegades més
possibilitats de tenir una feina manual no qualificada (29,9%).
●

Abandonar prematurament els estudis té conseqüències negatives en les trajectòries vitals
i laborals dels joves. Els nois i noies que no graduen ESO o que no continuen els estudis quan
acaben l’educació obligatòria:
o

Pateixen pràcticament el doble d’atur (14,4%) que els que han continuat en el
sistema educatiu (8,6%).

o

Tenen gairebé fins a 4 vegades més possibilitats que els que no han abandonat els
estudis d’acabar fent una feina manual no qualificada (29,9% vs 6,2%).

o

Més d’un 25% dels i les joves amb trajectòries d’AEP se situen al quartil més baix de
salaris (fins a 9.027,3 €).

o

Gairebé 1 de cada 3 dels que han abandonat prematurament els estudis tenen
dificultats per pagar l’habitatge, el doble dels joves que han seguit en el sistema
educatiu.

o

Abandonar els estudis prematurament té efectes negatius fins i tot en la salut: més
del 50% dels joves que han continuat els estudis afirmen tenir una salut bona o
excel·lent, xifra que només arriba al 32% entre els que tenen trajectòries
d’abandonament.
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L’abandonament escolar també té un elevat cost social, amb pèrdues que poden arribar a l’1
% del PIB.
o

L’abandonament escolar també és un llast per al país, ja que amb els anys genera
pèrdues que poden arribar a sumar al voltant de l’1 % del PIB causa del menor
desenvolupament econòmic i l’augment de la pobresa i l’exclusió social.

Per reduir de manera efectiva l’abandonament escolar
prematur, calen polítiques d’identificació, orientació i suport
dirigides específicament als col·lectius més vulnerables
Catalunya pot arribar a assolir el 10% d’abandonament escolar prematur en quatre anys si
posa en marxa de manera urgent mesures orientades específicament a reduir l’abandonament
entre els col·lectius més vulnerats, tal i com han fet altres països.
o

Mentre altres països com Portugal, Grècia o Irlanda han aconseguit reduir molt l’AEP
en els darrers 10 anys i assoleixen amb escreix els objectius europeus, Catalunya no
ha aconseguit en cap moment complir l’objectiu europeu de no superar el 10 %.

o

La consolidació d’algunes polítiques clau com ara la reducció de la repetició, el
creixement sostingut de les taxes de graduació a l’ESO, i la promoció i major provisió
de Formació Professional han ajudat a la reducció de l’abandonament.

o

Les crisis econòmiques han ajudat temporalment a retenir alumnat en el sistema
educatiu, però no n’hi ha prou per reduir de manera dràstica aquest problema, que
podria tornar a augmentar en períodes de recuperació econòmica.

o

Amb la pandèmia, també s’ha produït un retrocés en els resultats dels alumnes
catalans. Tal i com vàrem alertar, la pèrdua d'aprenentatges s’arrossega al llarg de
l'escolaritat i, si no es prenen mesures, és un factor de fracàs i d’abandonament
escolar.

o

És necessari adoptar d’immediat mesures precises i intencionals dirigides a
l’alumnat en situació de vulnerabilitat, amb nivells d’abandonament per sobre del
20% i fins i tot del 40%.
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Per aconseguir-ho, necessitem saber qui i on són, donar-los
suports d’orientació, educatius i econòmics per assegurar la
seva continuïtat educativa i l’accés a l’educació postobligatòria.
Ara mateix, però, el nostre sistema no disposa de les eines
necessàries per fer-ho
Els alumnes en risc d’abandonament no es detecten prou a temps per evitar que acabin
deixant els estudis. Tot i disposar d’un registre d’alumnes (RALC) des del 2016, el Departament
d’Educació no l’utilitza per identificar els nois i noies amb major risc d’abandonar ni intervenir
per prevenir-ho. Tampoc comparteix aquest registre d’informació amb els Ajuntaments
perquè aquests puguin detectar, atendre i reorientar els joves que han abandonat els estudis
o que estan a prop de fer-ho.
●

●

●

●
●

Ara mateix, docents, centres educatius i municipis no disposen de prou eines, processos ni
recursos per detectar i intervenir davant els primers senyals de desvinculació i risc
d’abandonament, o per identificar i reincorporar els joves que han acabat sortint.
Els països que han aconseguit reduir més l’abandonament han comptat amb sistemes
d’identificació i alerta de risc d’abandonament. Sobre la identificació d’aquests infants i
joves s’han desplegat les mesures i suports necessaris en cada cas per assegurar la seva
continuïtat educativa.
Des del 2016, es disposa del RALC, un sistema de seguiment de l’alumnat al llarg de la seva
escolaritat. Aquest, però no s’utilitza per resseguir la trajectòria educativa de l’alumnat, ni
per identificar aquells amb major risc d’abandonar o dissenyar mesures dirigides prevenir
l’abandonament. Tampoc s’empra per detectar les zones territorials, centres i col·lectius
que necessitarien intervencions prioritàries, tal i com s’està fent en els països que han
aconseguit reduir l’abandonament de manera efectiva.
Els ajuntaments no tenen ple accés al RALC, fet que els dificulta detectar els casos
d’absentisme o identificar els joves que han deixat els estudis i orientar-los en la represa.
Tampoc els centres educatius tenen eines suficients per detectar prematurament el risc
d’abandonament del seu alumnat que els i intervenir per evitar la desafecció i ruptura de
la trajectòria educativa.

A pesar de que un terç de l’alumnat en situació de vulnerabilitat abandona els estudis
prematurament, no hi ha un sistema d’ajuts econòmics que els faciliti l’accés a l’educació
postobligatòria i eviti que cap jove hagi de trencar la seva trajectòria educativa per motius
econòmics.
●

Tot hi haver uns 32.000 joves de 16 a 18 anys en situació de risc de pobresa, no existeix un
sistema d’ajuts econòmics que compensi suficientment aquests joves i llars en situació de
vulnerabilitat per garantir que continuen els estudis fins almenys la secundària
postobligatòria.
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Les altes xifres abandonament a batxillerat (24%) i cicles formatius de grau mitjà (40%)
mostren mancances d’orientació prèvia. No tenim un bon sistema d’orientació i suport
educatiu per assegurar i acompanyar amb èxit la transició educativa entre ESO i la finalització
d’estudis postobligatoris, sobretot per a l’alumnat amb menys recursos.
●

Malgrat els esforços dels darrers anys, encara no disposem d’un bon sistema d’orientació
destinat a assegurar la continuïtat educativa. Per contra, una orientació insuficient o parcial
pot provocar la ruptura de les trajectòries educatives, professionals i vitals de nombrosos
joves. D’alta banda, tampoc no hi ha destinats prou recursos per donar suport específic i
acompanyar l’alumnat vulnerable i amb major risc d’interrupció dels estudis, no només als
centres educatius, sinó també en l’àmbit municipal.

Tampoc no hi ha amb una oferta postobligatòria prou àmplia i ben planificada per assegurar
places adequades per a tot l’alumnat. L’increment de demanda per accedir a la formació
professional en els darrers dos cursos han constatat que és necessari seguir ampliant l’oferta
pública i que cal una planificació adequada de places en els diferents recursos d’educació
secundària per tal de no deixar cap jove sense una opció educativa.
●

El pas de l’ESO a la secundària postobligatòria està ple de barreres que obstaculitzen
l’objectiu de mantenir al màxim l’alumnat fins a l’obtenció d’un títol postobligatori.
o Tot i l’increment dels darrers anys, l’oferta de formacions alternatives al batxillerat
com és el cas de la formació professional inicial (PFI) o la formació professional de
grau mitjà (FPGM) és encara insuficient. Per assolir l’objectiu del 10%
d’abandonament escolar prematur marcat en l’Estratègia Europea 2020 caldria
comptar amb unes 27.000 places més.
o A més a més, s’observen desequilibris importants en la distribució territorial dels
recursos de FP i les places PFI, una oferta eminentment privada en molts municipis
i una manca de connexió entre places planificades i oportunitats dels sectors
productius amb futur al territori. Aquestes circumstàncies limiten tant l’accés com
el manteniment de molts joves en aquest recurs formatiu.
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Una agenda de xoc per reduir dràsticament l'abandonament
escolar prematur en 4 anys
Malgrat el descens dels darrers anys, Catalunya manté xifres d’abandonament escolar prematur
molt elevades entre els col·lectius amb vulnerabilitat social i econòmica (joves d’origen migrat
o procedents de famílies amb baix nivell d’estudis). Per aconseguir l’eradicació d’aquest
problema són necessàries intervencions precises, dirigides a reduir aquestes bosses
d’abandonament i assegurar que aquests alumnes tenen els suports suficients per continuar
estudiant.
Això vol dir tenir identificats els nois i noies amb major risc de deixar d’estudiar abans d’hora, la
cobertura de necessitats per evitar que la falta de recursos econòmics sigui un impediment per
a la continuïtat educativa, suport d’orientació i acompanyament i una oferta postobligatòria
suficient i planificada per no deixar-hi ningú fora.
Aquest objectiu requereix que el Departament d’Educació, juntament amb municipis, escoles i
instituts, activin d’immediat un conjunt de mesures per prevenir la ruptura amb els estudis,
especialment:

1. Eines per identificar i fer seguiment de l’alumnat en risc d’abandonament i
evitar que deixin els estudis prematurament.
Tota política contra l’abandonament escolar prematur necessita d’un sistema d’informació que
permeti als centres educatius i administracions gestionar la informació sobre l’alumnat, detectar
el que està en risc d’abandonament, identificar el senyals d’alarma i facilitar una intervenció
ràpida i operativa. Els sistemes de seguiment i la detecció precoç permeten activar alertes,
intervenir per evitar el desenvolupament de processos de desafecció i ruptura de la trajectòria
educativa, distribuir recursos, ajuts i programes de suport i acompanyament socioeducatiu, o
gestionar l’atenció i/o derivació amb els serveis educatius i municipals. A més, els nivells
d’abandonament es distribueixen de manera desigual en el territori, en funció de les
característiques socioeconòmiques de cada zona. Una veritable política de dades permetria
localitzar les zones amb major concentració, els centres educatius amb més necessitat de
recursos i suport, els col·lectius socials amb majors quotes d’abandonament així com totes
aquelles informacions necessàries per dissenyar i implementar mesures específiques i efectives.
●

Utilitzar el Registre d’Alumnes (RALC) per identificar i fer seguiment de la trajectòria de
l’alumnat, especialment, de l’alumnat socialment desafavorit i amb necessitats
educatives. EL RALC, que actualment és un registre que es limita a recollir dades de
l’alumnat escolaritzat en el sistema reglat, pot ser una eina de traçabilitat dels itineraris de
l’alumnat pel sistema educatiu català i la base d’una autèntica estratègia de detecció i
seguiment d’alumnat en risc d’AEP. Per fer-ho cal:
o

Complementar les dades actuals del RALC (bàsicament sobre l’alumnat del sistema
reglat) amb dades addicionals d’altres àrees educatives (per exemple, joves
escolaritzats en escoles d’adults, formació ocupacional o estudis artístics i musicals),
dades socioeconòmiques (a partir del padró, serveis socials, etc.)
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o

●

Compartir aquest registre amb els municipis i centres educatius per facilitar el
seguiment de la trajectòria educativa de l’alumnat en situació de vulnerabilitat
social i planificar millor els recursos necessaris per donar-hi resposta (ajuts
econòmics a alumnes, famílies i centres, programes d’orientació, suport i mentoria,
etc.), i localitzar les zones amb major incidència de l’abandonament.
Una eina de recollida de dades i d’identificació de l’alumnat en risc d’abandonament per
a tots els centres educatius. Una eina que faciliti i faci operatiu, ràpid i simplificat el procés
de recollida d’informació, detecció precoç i atenció de l’alumnat en risc d’abandonament
en els centres educatius. L’abandonament és un procés de desvinculació progressiva que
acostuma a donar senyals ja des de les etapes educatives prèvies al moment de deixar els
estudis (per exemple, el baix rendiment acadèmic, l’absentisme o la repetició estan
estretament vinculats als processos d’abandonament). Combinat amb les dades de
trajectòria i vulnerabilitat social de l'alumnat recollides al RALC, aquesta eina ajudaria a
l’equip de docents i tutors d’aquests alumnes a detectar-ho i intervenir-hi a temps pot evitar
el trencament posterior de les trajectòries educatives.

2. Ampliació de la cobertura d’ajuts i beques a l’alumnat per evitar que la falta
de recursos sigui una barrera per la continuïtat dels estudis.
Per afrontar aquest problema són necessàries mesures per cobrir les necessitat d’infants i
joves més desafavorits i evitar que la falta de recursos econòmics sigui una barrera per la
continuïtat dels estudis. Aquesta és una política encara no prou desenvolupada en el nostre
país quan, en canvi, és fonamental per assegurar que cap alumne no es vegi forçat a
abandonar sense voler fer-ho, i que la falta d’ajuts l’aboqui a desvincular-se dels estudis
només per raons econòmiques.
●

11.000 “beques salari” anuals per al joves d’entre 16 i 18 anys de llars desafavorides
perquè es mantinguin en el sistema educatiu. Les beques són un dels millors recursos de
suport als joves de llars desafavorides a l’hora d’evitar que la situació econòmica familiar
sigui un impediment per continuar els estudis. Les beques salari, en particular, acompleixen
l’objectiu de, en primer lloc, garantir que cap jove abandona els estudis per manca de
recursos. En segon lloc, desincentivar l'AEP causat per factors atribuïbles a efectes “pull”, és
a dir, per atracció d'un mercat laboral poc qualificat però de retribució econòmica ràpida.
Aquesta mesura tindria un cost anual aproximat d’uns 62,6M€ per al Departament
d’Educació.
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3. Més i millors recursos d'orientació, suport i mentoria de l'alumnat per evitar
que abandonin.
Orientar, acompanyar i mentorar són eines clau en la lluita contra l’abandonament. Massa
sovint hi ha joves que deixen els estudis per insatisfacció o falta d’encaix entre el que havien
imaginat que seria la formació escollida i la realitat i que es troben quan hi són. Un bon
procés d’orientació des del principi de l’educació secundària obligatòria fins al final de la
postobligatòria pot evitar-ho. I en els casos de major risc d’abandonament, la mentoria és
una de les opcions més efectives d’acompanyament educatiu.
●

●

Plans individualitzats d'orientació educativa, suport socioemocional i acompanyament a
la transició educativa en tots els centres de secundària des del primer cicle de secundària
obligatòria fins al segon curs de la postobligatòria. Aquests plans són una eina destinada a
què els alumnes tinguin un ampli coneixement de les diferents opcions formatives al seu
abast, així com un autoconeixement més profund dels seus interessos, capacitats i
possibilitats. Els plans individualitzats d’orientació permet que els equips docents, i
especialment als tutors i orientadors facin un seguiment adequat de les necessitats de
l’alumne/a en particular.
Programes locals de mentoria en tots els municipis de més de 10.000 habitants per a
infants i joves d’entre 10 i 18 anys identificats com a absentistes (puntuals o crònics) o en
risc de ser-ne. Aquests programes són especialment efectius en el redreçament de
trajectòries o situacions d’abandonament educatiu. L’objectiu és suplir dèficits de models
de referència i capital social de joves en risc, conreant relacions de confiança i compromís
entre un d’aquests joves i un mentor format. Mitjançant aquesta relació, el mentor ofereix
un model individual positiu i ajuda el mentorat a treballar en la millora de les seves actituds,
competències i emocions. Sota el lideratge i coordinació de l’ajuntament, aquest programa
hauria de poder oferir, si més no a mig termini, cobertura plena per al conjunt de casos
d’absentisme o risc d’absentisme detectats entre aquestes edats.

4. Planificació i ampliació de l’oferta d’educació postobligatòria per a que tots
els joves puguin continuar els estudis.
L’actual oferta de formacions alternatives al batxillerat així com les de noves oportunitats és
insuficient per assolir l’objectiu de reduir l’abandonament escolar prematur fins al 10% fixat en
l’Estratègia Europa 2020. Per arribar-hi s’ha d’ampliar i planificar l’oferta estudis secundaris amb
almenys unes 27.000 places més a partir del curs 2023-2024.
●

15.000 nous alumnes en places públiques de Formació Professional de Grau Mitjà arreu
del territori. Malgrat l'increment en els darrers anys del nombre de places existents a FP,
encara queda un llarg camí per tal d'assegurar que cap jove es quedi sense estudiar el que
vol per manca de places. Per assolir l’objectiu del 10% de taxa d’abandonament educatiu
prematur que estava previst en l’Estratègia Europa 2020 per al conjunt de la UE, caldria
apostar per la creació de 15.000 noves places públiques de formació professional. La
planificació d’aquesta oferta ha de prioritzar l'oferta pública, de qualitat, oberta, diversa,
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●

●

ajustada al territori i enfocada prioritàriament a sectors emergents. Aquesta ampliació té un
cost anual d’aproximadament uns 81,5 M€ per al Departament d’Educació.
5.000 noves places en els Programes de Formació i Inserció. L’objectiu de reducció de l’AEP
també requereix incrementar l’oferta de PFI per arribar almenys al nivell de cobertura de la
mitjana espanyola: mentre que Espanya ha passat del 5,1 % del curs 2007-2008 al 8,2 % del
curs 2019-2020, Catalunya aquesta taxa ha caigut del 4,0 % al 4,6 % en aquest mateix
període. El cost anual d’aquesta mesura és d’uns 18 M€ per al Departament d’Educació.
5.000 noves places en centres, escoles i programes de nova oportunitat. Aquesta mesura
s’orienta a ampliar l’oferta d’escoles i programes de noves oportunitats consolidant aquest
model com una opció real al territori destinada a garantir la continuïtat dels itineraris
formatius dels joves amb més dificultats socials i educatives. Els recursos de nova
oportunitat aposten per la construcció d’itineraris formatius a mida, fet que possibilita la
construcció de recorreguts educatius llargs i significatius d’aquests joves joves. Cal doncs
apostar per ampliar l’oferta de places d’aquests centres i programes, reconèixer-la,
estabilitzar-la i connectar-la amb la resta d’itineraris i recursos formatius reglats i no reglats
del territori. Aquest increment suposa un cost anual de 35 M€ per al Departament
d’Educació.

A banda d’aquestes mesures principals, l’agenda en proposa aquestes altres:
●
●
●
●

●

●
●

●
●
●
●

Un protocol d’identificació de l’alumnat NESE per millorar els processos i facilitar
l’automatització en la gestió de la informació.
Un sistema municipal d’identificació, seguiment i recuperació de joves que han
abandonat el sistema educatiu en tots els municipis de més de 50.000 habitants.
13.000 ajuts al transport per als joves amb menys recursos que requereixin desplaçarse per accedir als estudis postobligatoris del seu interès.
Ajuts econòmics perquè tots els infants i joves de 12 fins a 17 anys provinents de famílies
d’ingressos baixos puguin participar gratuïtament en activitats extraescolars enfocades
a la millora educativa d’un a tres dies a la setmana.
Un sistema de “finançament per fórmula” dels centres educatius que permeti una
distribució equitativa dels recursos humans i assignacions econòmiques en funció de les
seves necessitats socials i educatives.
Un servei d’orientació en tots els municipis de més de 10.000 habitants que ofereixi
eines i recursos específics als centres educatius, als i a les joves i a les seves famílies.
Programes municipals de suport educatiu en tots els municipis de més de 10.000
habitants, que continguin una àmplia oferta de dispositius i recursos de reforç adaptats
a les necessitats d’aprenentatge dels infants i adolescents.
Plans locals de prevenció i lluita contra l’absentisme amb circuits eficients d’identificació
i atenció en tots els municipis de més de 10.000 habitants.
Una reserva de places per a alumnat NESE en l’accés als CFGM, seguint els mateixos
procediments de detecció i reserva previstos a l’escolarització obligatòria.
Mecanismes de permeabilitat i hibridació entre els diversos itineraris i recursos de
l’educació secundària postobligatòria.
Un mapa de recursos de nova oportunitat en tots els municipis de més de 10.000
habitants ajustat al nombre i perfil de joves que han abandonat prematurament.
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Complementàriament a les mesures proposades en aquesta agenda, cal també avançar en
reformes de caràcter estructural per tal d’assolir l’objectiu d’eradicar l’AEP a Catalunya, en
particular, la necessitat de reduir la segregació escolar, ja que estar escolaritzat en un centre
de màxima complexitat duplica les probabilitats d’abandonar els estudis de forma prematura.
Altres àmbits de reforma imprescindibles per a l’eradicació de l’abandonament prematur són:
l’ampliació de l’escolarització 0-3 per l’impacte positiu en la millora de les oportunitats
educatives i vitals; les transformacions de l’estructura i l’arquitectura de l’educació
postobligatòria per tal de garantir l’accés i la continuïtat educativa de tot l’alumnat; o la
millora de la formació inicial i permanent del professorat en orientació, atenció a la diversitat i
intervenció i prevenció de l’AEP.
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