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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.

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.

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 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.

Malgrat tenir 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 no el comparteix amb els
Ajuntaments perquè aquests puguin detectar, atendre i reorientar.
Tot i 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.
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.

Tampoc no hi ha una oferta postobligatòria prou àmplia i ben planificada per assegurar places adequades per a tot
l’alumnat.

Catalunya pot arribar a assolir l’objectiu europeu i reduir l’abandonament per sota del 10%
en quatre anys 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.

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.

Una oferta
postobligatòria
suficient i
planificada.

• 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.
o Complementar les dades actuals del RALC amb dades socioeconòmiques
o Compartir aquest registre amb municipis i centres educatius
• 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. Aquesta mesura tindria un cost anual
aproximat d’uns 62,6M€ per al Departament d’Educació.

• 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. Aquesta ampliació s’ha de planificar amb criteris de qualitat i
tindria un cost anual aproximat d’uns 81,5 M€ per al Departament d’Educació
• 5.000 noves places en els Programes de Formació i Inserció. 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. Aquest
increment suposa un cost anual de 35 M€ per al Departament d’Educació.
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