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Estructura de la presentació 

 

 

• La situació de l’Abandonament Escolar Prematur (AEP) 

a Catalunya 

 

• Els factors de l’AEP 

- La importància de l’efecte push 

 

• Dinàmiques d’exclusió educativa 

- Composició social 

- Mecanismes de diversificació curricular 

- Expectatives docents 

 

• Conclusions i reflexions finals 
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La situació de l’Abandomanet Escolar 

Prematur (AEP) a Catalunya 

 

• Reducció taxes AEP insuficients per fita ET2020 

- Més enllà de l’efecte crisi? 

 

• Dues grans paradoxes del Sistema Educatiu català 

- Elevada polarització de l’estructura formativa 

- Manca de correspondència entre resultats acadèmics (PISA) i 

taxes AEP (ídem graduació ESO).  

 

• L’educació secundària (obligatòria i post) com a 

clau: 

- Estructura, oferta, connexions.  
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Els factors de l’abandonament  

 

• Individuals 

- Personals: classe social, sexe, procedència 

- Familiars: capital instructiu, expectatives educatives 

 

• Escolars 

 - Composició social de les escoles 

 - Factors pedagògics i organitzatius.  

 - El rol del professorat 

 

• Estructurals 

 - Sistema educatiu  

 - Estructura socioeconòmica 
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Els factors escolars (efecte push)  

 

La necessitat d’abordar l’efecte Push des de la perspectiva de 

l’exclusió educativa (Escudero, 2005) 

 

• “No individualitzar”, ni “privatitzar” 
 

• Necessitat de lectura social i estructural 

- Què contempli relacions amb exclusió social 

- Què tingui en compte el conjunt del sistema 
 

• Exclusió educativa com:  

- Procés, amb caràcter acumulatiu. 

- Amb zones intermèdies 

- De natura social i, per tant, relacional 

- Multidimensional 
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Dinàmiques d’exclusió educativa: 

Per què? 

 

• Reconèixer la mediació institucional sobre les decisions i 

experiències educatives dels joves 

- Els centres educatius com camps institucionals claus (Van 

Zanten, 2012) 

 

• Identificar les dinàmiques d’exclusió educativa que van 

més enllà de l’accés escolar 

- La importància del procés 

- Posar de manifest les condicions d’escolarització 

 

• Necessitat d’avançar en una agenda de polítiques 

preventives de lluita contra l’AEP (NESSE, 2009) 
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Tres dimensions de l’exclusió 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINÀMIQUES ÈXIT/FRACÀS/ABANDONAMENT 

Composició social 

Expectatives 

docents 

Mecanismes 

Diversificació 

Curricular 
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La composició social i l’exclusió educativa 

 

• La composició social com a variable absolutament necessària per 

entendre les oportunitats educatives que es generen a diferents 

centres educatius. 

 

• El risc de fracàs i abandonament escolar es concentra en centres 

amb més dificultats  No es pot separar el debat AEP/ 

exclusió/composició 

 

• Efectes de la composició social: 

- Sobre professorat: 

· Models i pràctiques pedagògiques (agrupaments; ensenyament, etc.) 

· Expecatives, relacions i orientació  

- Sobre alumnat:  

· Trajectòria i resultats (repetició, graduació, etc.) 

· Experiència educativa i models de socialització 

· Expectatives i aspiracions 
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“Aquí, básicamente lo que hacemos es sobrevivir. En este instituto es 

muy complicado conseguir cualquier cosa. Cada día vienen vienen y se 

van estudiantes. No hay continuidad. Es muy dificil hacer trabajo 

continuado. Hacemos lo que podemos pero no nos pueden pedir 

milagros”  

(Cap d’estudis. Institut públic. Elevada concentració de dificultats) 

 

 

“¿Cuál es nuestro sello? Pues no sé... Tratar de analizar y derivar hacia 

donde proceda  (…) Frente a tanta problemática, no hay receta”  

(Cap d’estudis. Institut públic. Elevada concentració de dificultats) 

 

 

“Aquí si estudias eres el raro (…) para ser popular tienes que llevarle la 

contraria al profe, tienes que liarla…. Sino nadie te respeta” . 

(Alumne 3er ESO. Institut públic. Elevada concentració dificultats) 
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Agrupament de l’alumnat i exclusió  

educativa 

 

• La recerca internacional demostra que les modalitats d’agrupament 

tenen una importància cabdal per entendre les oportunitats 

educatives dels i les joves (Van Houtte, 2011). 

 

• Dues preguntes clau sobre les modalitats d’agrupaments: 

- Com: 

· En quin moment es fan els agrupaments? 

· En base a quins criteris s’agrupa? 

· Quin és el grau de flexibilitat dels agrupaments? 

· Qui són els professors/es responsables dels diferents grups? 

· Quina interacció hi ha entre els diferents grups? 

- Per què: 

· Com es justifiquen i legitimen les diferents modalitats d’agrupament? 

· Quins són els condicionants dels centres per a poder aplicar un o altre 

tipus d’agrupament? 
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“Cuando hacemos desdoblamientos, agrupamientos flexibles, en realidad estamos 

trabajando con tres niveles diferentes. Los alumnos digamos que tienen interés, 

capacidad, que los ves que harán un bachillerato van al grupo avanzando. Los que 

ves que tienen ganan pero los cuesta, que harán un módulo por ejemplo son los que 

van al grupo intermedio y los que no tienen interés, los que están desmotivados, con 

mucha dificultad, aquellos que ya ves que difícilmente acabarán, que harán un PQPI, 

van al grupo bajo”  

(Tutor 4art ESO. Institut públic. Elevada concentració de dificultats) 

 

 

“Nosotros hemos reflexionado mucho sobre esta cuestión. Cuáles son los pros y 

contras de uno u otro modelo, cómo se tiene que hacer para que perjudique lo menos 

posible a los alumnos (…) Damos mucha importancia por ejemplo a los tutores de los 

grupos adaptados. Tiene que ser alguien que se preocupe por los alumnos, que los 

quiera, que los entienda. Alguien próximo, que comprenda el significado de la 

diversidad” 

 (Directora. Institut públic. Centre que escolaritza majoritàriament alumnat de classe 

mitjana) 

 

 

“Este grupo es, no sé como decirlo, el grupo de los que no haremos bachillerato, de 

los que haremos ciclos o PFI (…) no, no lo dicen así, pero lo sabemos todos. Nosotros 

y los otros. Nos ven como a los más tontos”  

(Alumne de 3er d’ESO. Institut públic) 
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Agrupament de l’alumnat i exclusió 

educativa 

• Algunes paradoxes de la Diversificació Curricular i les Aules 

Obertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per què no estendre aquesta lògica al funcionament quotidià 

dels instituts en la seva globalitat? 

 

Pros Contres 

Ràtios reduïdes Requisits de comportament 

Atenció personalitzada Rebaixa del nivell 

Globalització del currículum Opcions de continuïtat formativa 

Reforç elements pràctics Espais, moments, formes de relació 

amb “els altres” 
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Aquí estoy mucho mejor claro. En el grupo normal no llego. Y entonces 

me rallo y todo empieza a ir mal. Pero hay cosas de aquí que tampoco 

me gustan (…) No hacemos nada. El nivel es muuuy bajo. Entonces yo 

creo que tendríamos que hacer más. Tendría que ser un punto 

intermedio. No nos podemos permitir el lujo de no hacer nada, porque 

yo quiero seguir estudiando  y entonces me pregunto ¿qué hare cuando 

llegue a un grado medio y no tenga el nivel, ni el hábito de estudiar, ni 

nada? 

 

(Alumne de 4art d’ESO, estudiant a Aula Oberta) 
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Expectatives docents i exclusió educativa 

 

• El professorat no és un agent neutral en la gestió dels riscos 

d’AEP 

- Responsabilitat per acció o omissió 

 

• Les expectatives docents  tenen efectes claus en termes 

d’equitat i qualitat educativa 

- No són independents de l’origen social de l’alumnat 

- Tenen efectes en les pràctiques docents, la interacció a l’aula, els models 

d’orientació, etc.  

 

• Tres explicacions ‘dominants’ dels riscos d’AEP:  

- La manca d’interès 

- El dèficit familiar 

- La patologització de l’AEP 
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P-¿Qué crees que se esconde, que explica, este perfil de alumnado? R-

Bueno, lo primero es su actitud. Está clarísimo ¿no? la actitud que 

tenga el chico es muy difícil de cambiar. Primero porque no tiene 

ningún interés. Ninguno. Pero de aquellos de nada de nada, interés de 

ningún tipo. (Coordinadora pedagògica). 

 

 

Nosotros somos profesores de secundaria, hemos hecho una carrera 

universitaria, sabemos de nuestra materia, pero no somos psicólogos. 

Yo de mi materia te puedo explicar lo que quieras, pero he estudiado 

psicología o pedagogía, así que hago lo que puedo con los alumnos. 

Intento entender lo que puedo, pero no pidas peras al olmo 

(Coordinadora pedagògica). 

 

 

Bueno, detrás del absentismo y del abandono suele haber familias muy 

desestructuradas, a veces situaciones extremas con violencia, 

alcoholismo. (…) los padres suelen permitir esta situación (Directora).  
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Algunos alumnos con problemas conductuales esconden problemas 

mentales, fobias escolares, depresiones, asperger, psicosis... Lo que 

hemos notado es que estos últimos años, con la crisis... con todo el 

problema social, las familias se quedan sin trabajo, hay muchos 

problemas y angustias en casa... está deteriorando mucho la conducta 

de los alumnos que nos llegan. Hay una relación con estas familias que 

están en casa, nerviosas, sin trabajo... todo esto deriva en un tipo de 

conducta enfermiza con los alumnos (...) son chicos que de golpe se 

niegan a venir al instituto, que tienen una incapacidad psicológica 

brutal. No pueden venir. Es superior a sus fuerzas. No pueden llegar ni 

a la puerta. (... ) 

  

(Cap d’estudis. Institut públic. Elevada concentració de dificultats). 
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Conclusions 

 

• La necessitat d’articular un marc comprensiu de polítiques de lluita 

contra l’AEP que inclogui mesures anticipatòries, preventives i 

compensatòries.  

 

• La necessitat de dotar als centres de les condicions necessàries per 

desenvolupar pràctiques pedagògiques reflexives i inclusives (Gay, 

2002) 

- Composició social equilibrada 

- Política de professorat: formació i estabilitat 

- Models AD: diagnosi, avaluació i recursos 

 

• La necessitat d’una mirada ampliada tant de l’èxit educatiu com de 

l’equitat/inclusió educativa 

- L’èxit més enllà del rendiment (Albaigés, 2008) 

- L’equitat/inclusió més enllà de l’accés (Lynch & Baker, 2005)  
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Conclusions 

 

• Lynch & Baker (2005): 4 condicions de la inclusió 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS MÉS ENLLÀ DE LA VESSANT 

ECONÒMICA 

RECONEIXEMENT TRACTAMENT DE LA 

DIVERSITAT 

PODER LA PARTICIPACIÓ I LES 

RELACIONS 

CURA LA DIMENSIÓ EMOCIONAL 
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