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1. Introducció 

 

Espanya, va al capdavant respecte als elevats percentatges d’abandonament escolar 

prematur (Pascual i Ballester, 2010). A les Illes Balears el percentatge és d’un 26,8%, la 

qual cosa indica que cal tenir-ho en compte, ja que representa un dels principals 

problemes del sistema educatiu (Alorda i Barceló, 2018). Per tant, és una temàtica 

important per abordar perquè ens ajuda a conèixer la realitat del sistema educatiu (direcció 

de l‘anuari 2018). Una de les figures rellevants en aquesta intervenció és la de les TISOC. 

La seva intervenció dóna resposta a la reducció i prevenció  de l’absentisme i també dóna 

resposta al treball amb les famílies (Sempere, Ferretjans, Puiggròs, Buele i Gomila, 

2018). 

 

Les zones costaneres que viuen del turisme com les Illes Balears i Canàries, tenen un alt 

percentatge d’abandonament escolar prematur. Els treballs que ofereixen estan poc 

qualificats i és un agent atractiu per tenir la possibilitat de treballar per als joves majors 

de 16 anys (Amer, 2011). 

 

Tal com explica Pacual i Ballester 2010 citat per Amer, 2011, el model “turistizado” es 

defineix per unes altes dades de creixement econòmic proporcionades per la massificació 

turística que no ha anat conjuntament amb els límits educatius aconseguits per la societat 

de les Illes Balears. La progressió fàcil i ràpida  i la petició de mà d’obra poc capacitada 

duu a desigualtats socials i vulnerabilitat educativa. 

 

Per poder captar la complexitat d’aquests processos d’abandonament i fracàs escolar, és 

fonamental entendre com els joves li donen significat al seu procés educatiu, quines són 

les causes i actors que més repercuteixen al seu pas per l’institut i com construeixen els 

seus imaginaris formatius i professionals. També s’han de tenir presents factors de 

desigualtat social,  perquè les probabilitats d’abandonament no són les mateixes per a tots 

els grups socials, els més afectats són nens de classe treballadora i d’origen marginal 

(Castejon, 2017). 
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Per tant, és important parlar de l’educador social dins el sector escolar perquè assumeix 

unes competències especialitzades amb el seguiment acadèmic i dóna resposta a les 

necessitats educatives dels centres (Cuesta, Martínez, Cuesta et al., 2017). Aquesta 

incorporació no es limita a donar solució a les dificultats del professorat a resoldre per si 

sols segons quins conflictes, sinó que va més enllà oferint una nova visió per millorar el 

sistema educatiu i prevenir entre altres coses l’abandonament i fracàs escolar o almenys 

reduir-lo. 

 

Descripció clara de l'objecte d'estudi: la idea del meu TFG és conèixer diferents 

perspectives dels conceptes abandonament i fracàs escolar. Fer una revisió bibliogràfica 

del fenomen d'abandonament escolar a Espanya. Conèixer les seves causes i 

conseqüències. Quins factors han influït a l'augment d'aquest fenomen i els seus 

processos. Fent també menció al gènere, perquè és una temàtica que cal no passar per alt 

quan parlem d'abandonament escolar. I acabar mencionant la figura de les TISOC com 

agent important per a la prevenció d’aquesta problemàtica.  

 

Objectius:  

-Conèixer diferents perspectives dels conceptes abandonament i fracàs escolar.  

- Revisió  bibliogràfica de l'abandonament escolar a  Espanya. 

- Conèixer les causes i conseqüències del fenomen. 

- Conèixer les diferents perspectives i expectatives de l’alumnat, professorat i famílies 

sobre els conceptes abandonament i fracàs escolar.  

- Tenir una mirada de gènere, abordant les diferències d’abandonament entre els nins i les 

nines. 

- Conèixer la figura de la TISOC.  

- Conèixer les funcions de l’educador social amb aquesta temàtica. La figura  del tècnic 

d'intervenció sociocomunitària (TISOC) a les Balears per a una intervenció preventiva.  
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2. Metodologia 

 

Per iniciar la metodologia, en primer lloc, s'han escollit els punts a treballar fent una 

anàlisi dels conceptes d’abandonament escolar i fracàs a Espanya i a les Illes Balears. 

S’ha fet una recerca exhaustiva dels percentatges analitzats amb diferents variables. Una 

vegada analitzats,  hem passat a les causes i conseqüències d’ambdós conceptes. En segon 

lloc, s’analitzen les diferents perspectives i expectatives del professorat, de les famílies i 

l’alumnat, ja que no tots els agents entenen el mateix per fracàs ni ho viuen de la mateixa 

manera. Cada un té la seva part de responsabilitat per decidir prevenir-ho o augmentar-

ho. Aquesta anàlisi es fa per entendre el paper que té cada un d’aquests agents a l’escola 

i com repercuteixen les seves expectatives als resultats escolars dels joves. En tercer lloc, 

parlem de la relació que hi ha entre abandonament i gènere i les seves diferències. 

S’analitza per què els que surten més afectats amb aquesta problemàtica són els al·lots 

els resultats són per qüestions de rols de gènere i ofertes de feina entre d’altres. Finalment, 

davant les necessitats detectades amb aquesta recerca,  s'introdueix l’anàlisi de la figura 

de la TISOC per a la prevenció de l’abandonament. S’analitza la seva funció dins els 

centres i possibles intervencions comunitàries per poder treballar no només dins l’escola 

sinó també amb les famílies i comunitat.   

      

3. Marc teòric 

3.1. El fracàs escolar 

      

Abans de definir i veure les diferents teories del fracàs escolar, farem una introducció de 

quan va aparèixer el concepte per tal de veure si hi ha hagut una evolució de millora o 

seguim dins la mateixa línia de fa uns anys, amb les mateixes necessitats no resoltes i 

problemàtiques 

 

Segons Martínez, 1987 citat per Fullana (1992), el terme fracàs escolar no existeix fins 

als anys vint. En època d’entreguerres la intel·ligència es mesurava en tests i 

aquesta  explicava el comportament escolar. Mencionant conceptes com “debilitat 

mental” o “baixa Intel·ligència”. 
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L’any 1950 ressorgeix el significat de fracàs escolar, època on l’ensenyament passa a ser 

obligatori en tots els sistemes escolars occidentals. La manca d’interès  escolar s'explica 

com a limitació per a l’ensenyament. Més tard, es contemplen factors socioeconòmics i 

culturals que afecten el fracàs. Amb l’impuls de la nova sociologia anglesa, s’entén el 

baix rendiment com a conseqüència de factors socials (Fullana, 1992).  

 

Fullana, (1992, p.185) explica que: 

 

No és fins als anys setanta, que comença l’època de la revisió metodològica de 

la investigació en educació i es reconeix la necessitat del treball interdisciplinari. 

L’estudi del rendiment acadèmic i del fracàs escolar exigeix tenir un compte 

diverses variables o grups de variables explicatives, i les relacions existents entre 

elles. La multiplicitat de dimensions que entren en joc en l’explicació del 

rendiment escolar és un dels elements clau per comprendre la dificultat per 

arribar a conclusions més o menys definitives.  

 

Autors i autores especialitzats amb aquest concepte, ho consideren imprecís i ambigu 

entre altres coses, perquè té un sentit format culturalment i social amb uns principis 

d’exclusió social on intervenen més agents que l’escola (Boada, Herrera, Mas, Miñarro, 

Olivella i Ruidor, 2011). 

 

Tal com diu (Boada et, al. 2011, p. 7):  

      

Pel que fa a la formulació empírica del fenomen a l’ESO, els indicadors poden fer           

referència a l’alumnat que abandona aquesta etapa educativa o acaba el quart curs 

sense haver assolit les competències bàsiques ni haver obtingut la titulació, o bé 

incloure també l’alumnat repetidor. Així mateix, l’abandonament educatiu prematur 

(població entre 18 i 24 anys amb formació màxima d’educació secundària 

obligatòria i que no continua cap altra formació) ocupa un lloc cada vegada més 

destacat en els estudis sobre el fracàs escolar, atès que es tracta d’un indicador 

estructural de la Comissió Europea relacionat amb la baixa productivitat del treball 

i la mobilitat  entre estrats socials i per tant, de competitivitat i cohesió social.       
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Quan parlem de fracàs escolar s’ha de tenir cura perquè és un terme de discussió i segons 

diu l’OCDE (2011) citat per Amer i Pascual (2015), es poden adoptar tres perspectives 

diferents. Des de la sistemàtica, el fracàs escolar es produeix quan la normativa educativa 

no aconsegueix adoptar una educació inclusiva que promogui l’aprenentatge dels 

alumnes. Des de la visió dels centres, el fracàs es produeix quan els centres no 

proporcionen un àmbit d’aprenentatge convenient. Des d’una visió individual, el fracàs 

escolar és el fracàs de l’alumne que no supera els requisits bàsics de coneixements i pot 

concloure en abandonament (OCDE, 2011 citat per Amer i Pascual, 2015).  

      

Enguita, Mena i Riviere, (2010) plantegen  diferents versions de fracàs escolar. Una 

d’elles representa la situació d’un alumne que intenta acabar l’educació obligatòria, no 

els surt bé i es retiren després de no superar els estudis amb un comprovant en lloc de 

graduat. Per altra banda, els casos que no superen o directament no cursen cicles formatius 

de grau mitjà o batxillerat són considerats abandonaments.  

      

Una altra versió que planteja és la dels que fracassen una vegada han intentat concórrer 

alguns dels cicles de grau mitjà o el batxillerat. Però en aquest cas, es posa èmfasi en qui 

pren la decisió de continuació, si la institució o l’alumne (família) (Enguita et al., 2010). 

      

Per tant, el fracàs inclou a tots els col·legiats que no superen els objectius escolars 

establerts per la societat considerats com els mínims a obtenir per al mercat de treball, és 

a dir, el títol postobligatori. Aquesta definició indica que els objectius no només són de 

l’individu sinó també de la societat. Per entendre-ho, cada vegada que un ciutadà no 

compleix els objectius mínims que la societat i l’economia estableix, hi ha un fracàs en 

l’àmbit individual, de la societat i de la institució (Enguita et al., 2010). 

      

Aquest fenomen el podem relacionar en diferents nivells: els estudiants, la classe, 

l’escola, la normativa educativa, la família, el context social on interaccionen també 

variables psicològiques, socioculturals i institucionals (currículum, mètodes 

d'ensenyament, etc.) (Marchessi, 2004 citat per Boada et al., 2011).  

      



      

8 

 

Des d’una aproximació qualitativa, els entrevistats entenen el fracàs escolar com un fracàs 

al sistema educatiu (Boada et al., 2011). Les conclusions de l’estudi expliquen que: “el 

fracàs escolar es construeix al llarg de la trajectòria escolar de l’alumnat” (Boada et, al. 

2011). Un dels indicadors de risc més importants és l’abandonament escolar. Afegir que 

la repetició de curs es contempla també com un indicador de risc del fracàs escolar  tenint 

en compte que: 

      

1. “El percentatge d’alumnat repetidor en el centre incideix en la probabilitat relativa 

de risc de fracàs escolar mitjançant l’efecte company, és a dir, el rendiment 

acadèmic d’un determinat alumne influenciat pels seus companys” (Boada et al., 

2011). 

      

2. “La totalitat dels centres amb elevats percentatges de repetició, de més del 40%, 

són públics. En aquests centres, les puntuacions en les competències de PISA 

2006 se situen per sota de la mitjana, s’observa una elevada presència d’alumnat 

d’origen immigratori (més del 17%), i hi ha un significatiu menor percentatge de 

pares o mares amb formació universitària. En aquests centres i com a mesura 

compensatòria, la dotació de recursos és més elevada” (Boada et al., 2011). 

      

També podem determinar el fracàs a aquells alumnes que no reben educació adaptada a 

les seves mancances i demandes educatives. Les normatives educatives són inalterables i 

no es preocupen atenent a les característiques pròpies de cada alumnat (Choque, 2009 

citat per Lanzat, López i González, 2015).  

      

En definitiva en aquest estudi, plantegen referir-se al significat de fracàs escolar com a 

fracàs del sistema educatiu (Boada et al., 2011). 

      

En canvi, l’abandonament, s’explica com una situació final de tot el procés de 

desvinculació amb l’escola que està molt lligat al fracàs escolar i que rep múltiples 

denominacions: “desenganche”, “desvinculación”, “rechazo escolar”, “desafección 

escolar” (Mena, Enguita i Riviére, 2010 citat per Martínez i Blanco, 2015). 
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La Comissió Europea explica l’abandonament escolar integrant les diferents maneres 

d’abandonar el sistema educatiu i la formació abans de finalitzar el segon curs de 

secundària o la formació professional (Comissió Europea, 2011).   

      

En un sentit ampli i generalitzat però més matisat que la definició anterior, 

l’abandonament es el pretext  dels joves entre 18 i 24 anys que no completen cap  tipus 

d’educació secundària postobligatòria. És a dir, qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o 

batxillerat. Qualsevol alumne que no es matricula en l’ESO, el batxillerat o els CFGM. 

Incloent els que acaben l’ESO amb èxit o no però que no es matriculen al batxillerat ni a 

cap CFGM. No abandonen el que mai han cursat però si, es considera que han deixat el 

sistema  escolar. Els que continuen amb programes de preparació per a l’ocupació també 

queden exclosos. (Enguita et al., 2010). 

      

Per altra banda, l’abandonament,  comprès com a desescolarització primarenca, comporta 

una dissolució escolar absoluta entre els 12 i 16 anys. Si la dissolució és determinant, es 

troben conseqüències com l’absentisme i risc d’exclusió social. I els efectes d’aquesta 

ruptura són la falta d’oportunitats i motivació formativa de cara al futur, no poder adquirir 

els coneixements bàsics i no obtenir cap mena de certificat o graduat per a l’entrada al 

mercat laboral (García, 2007). 

      

Puig (2015) diu que l’abandonament no es fonamenta en mancances al centre o a la 

família, sinó que es crea com a conseqüències de l’atracció a l’àmbit laboral. Per explicar-

ho més detalladament, l’abandonament escolar ve conduït per la pressió exterior. Es pot 

contemplar com una mena de migració de l’escola a la feina i com totes les migracions, 

hi ha dues cares: el “push i el pull”. El primer fa referència a qui expulsen del seu lloc 

d’origen i el segon, fa referència a l’atracció del  lloc de destí. Explica, que quan el lloc 

atractiu augmenta, com passa a les zones turístiques, el moviment agafa intensitat. Un 

exemple seria les Illes Balears i la Comunitat Valenciana, dos llocs on predomina el fracàs 

i abandonament i no per la mala qualitat de les escoles, sinó per les millors o aparentment 

millors oportunitats fora d’aquesta.  
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A continuació anem a veure les causes anomenades per aquests autors Enguita et al., 

(2010), les classifica en diferents grups: causes socioculturals, causes familiars, causes 

institucionals i causes atribuïdes a l’alumne.  

      

Causes socioculturals, hi trobem, la pèrdua de valor dels estudis, no hi ha una percepció 

entre estudis, feina i sou; satisfacció immediata, no valoren l’esforç. Tenen oportunitats 

laborals, guanyen diners ràpidament i se’ls oblida la visió a llarg termini per a un futur; 

procedència de barriades marginals amb dificultats d’oportunitats i manca de 

coneixements; ser d’ètnia gitana, especialment les noies a partir dels 12 anys; ser 

immigrant, retard en l’idioma, incorporació a mitjan curs, etc.  

      

Causes familiars hi trobem, la classe social dels pares, el nivell d’estudis baix, situació 

d’atur, etc., els fills ajuden a la feina dels pares amb una visió de futur; percepció familiar 

de la importància i necessitat d’un títol del sistema educatiu; famílies desestructurades i 

problemàtiques, famílies immigrants i minoritàries; manca d’implicació de la família amb 

el centre, etc. 

      

Causes institucionals: currículum obligatori rígid, molt teòric i poc flexible, baix nivell 

educatiu de primària, falta de professionals al sistema com la figura de la TISOC, els 

docents no es renoven, mancances en les alternatives per als que van més endarrerits, 

poca implicació per part dels ajuntaments davant situacions d’absentisme i centres 

estigmatitzats pels tipus d’alumnat que hi cursa, això provoca la concentració d’alumnes 

en un mateix centre amb unes característiques concretes. 

      

Causes o factors de risc de l’escola. Clima del centre o de classe negatiu, orientació 

personal, escolar i professional inadequada, actituds negatives del professorat cap a 

l’alumnat, dimensió de l’escola (les escoltes petites faciliten la relació entre alumne i 

professor), falta de supervisió i control dins l’aula, elevat nombre d’alumnes dins l’aula, 

pedagogia inapropiada centrada amb els continguts del currículum més que en l’alumnat, 

etc. (Salvà, Oliver i Comas 2014). 
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Causes atribuïdes a l’individu. Manca de capacitat intel·lectual, desinterès pel contingut, 

desmotivació i avorriment, amistats amb baix nivell acadèmic, amistats amb 

comportaments poc adaptats a les exigències escolars, etc. (Salvà, Oliver i Comas 2014). 

      

Una mirada diferent però no allunyada del concepte d’abandonament anunciat 

anteriorment és la de Tarabini (2017).  

      

Enguita et al., (2010) citat per Tarabini (2017) parla de diferents característiques de 

l’abandonament escolar prematur de gran influència com les referents a la barriada i zones 

on viuen els joves, la condició econòmica, cultural i l’origen migratori. Per tant, els joves 

que pertanyen a entorns i contexts familiars menys afavorits, són els que de forma 

persistent representen les estadístiques d’abandonament escolar. Per això, 

l’abandonament escolar prematur  és un assumpte de desenvolupar una educació 

igualitària i justa  i d’assegurar els drets a una educació digne per a tothom.  

      

3.2.  L’abandonament a Espanya 

      

El percentatge d’alumnes repetidors és un indicador del fracàs i abandonament que tenim. 

Tal com indica el Sistema Estatal d‘Indicadors de l’Educació, en el curs (2015-16). Com 

podem comprovar a la taula, el percentatge més gran d’alumnat repetidor en l’educació 

obligatòria es dóna en el primer curs de l’ESO amb un (11,4%) i  en educació primària, 

el més alt es dóna en el segon curs (4,3%) (Sistema Estatal d‘Indicadors de l’Educació 

(2018)). 
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Taula 1. Percentatges dels cursos amb més repetidors (Font: Elaboració pròpia a partir del Sistema Estatal 

d’Indicadors de l’Educació,2018).

 

.  

 

Una característica important és  la diferència que hi ha entre els alumnes de centres 

públics amb  un percentatge més elevat de repetició que el de centres privats. En educació 

primària de centres públics, el percentatge de repetidors varia entre el 5,1% . Pel que fa a 

l’ESO el percentatge a centres públics es troba entre el 14,1% a primer i amb un 10,6% a 

quart i als centres privats, entre el 6,3% a tercer i el 5,6% a quart (Sistema Estatal 

d‘Indicadors de l’Educació (2018)). 
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Taula 2: Centres públics i privats (Font: Elaboració pròpia a partir del Sistema Estatal d’Indicadors de 

l’Educació, 2018).  

 

 

Una altra característica important és la gran diferència en la repetició de curs per sexe. 

Els nins tenen un percentatge major que les nines durant tota l’educació obligatòria amb 

una diferència de 4,4 punts a primer d’ESO tenint en compte que en aquest curs, es donen 

els percentatges més elevats de repetició (Sistema Estatal d‘Indicadors de l’Educació 

(2018)). 

 

Passant a l’anàlisi d’abandonament, el Sistema Estatal d‘Indicadors de l’Educació (2018) 

detalla el següent: 

 

El 2017, el percentatge d’abandonament prematur era del 18,3% reduint-se 0,7 punts 

respecte a l’any anterior. Per comunitats autònomes, a la següent taula veiem com 

l’indicador d’abandonament és molt heterogeni. només País Basc i Cantàbria 

aconsegueixen l’objectiu europeu que és situar-se per davall del 10%. Com veiem, Melilla 

i les Illes Balears no ens acostem a l’objectiu i marquem una gran diferència amb les altres 

comunitats (Sistema Estatal d‘Indicadors de l’Educació (2018)). 
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Taula 3: Resultats d’abandonament per Comunitats Autònomes (Font: Elaboració pròpia a partir del 

Sistema Estatal d’Indicadors de l’Educació, 2018). 

 

 

Per altre banda, el nivell educatiu dels pares és un motiu notable en l’abandonament 

especialment el de la mare. Aquests són els resultats del 2017, es veu una clara influència 

en positiu com més estudis tenen les mares. A menys estudis, més alt és el percentatge 

d’abandonament (Sistema Estatal d‘Indicadors de l’Educació (2018)). 

 

Taula 4: Nivell educatiu de les mares i com repercuteix als fills/es (Font: Elaboració pròpia a partir del 

Sistema Estatal d’Indicadors de l’Educació, 2018). 
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Com es pot comprovar al gràfic, entre homes i dones hi ha una gran diferència de 12 punts 

(dones 50,3% i homes 38,3%).  

 

Taula 5: Abandonament escolar diferenciat per sexe (Font: Elaboració pròpia a partir del Sistema Estatal 

d’Indicadors de l’Educació, 2018).  

 

 

Respecte a les titulacions, hi ha un percentatge d’un 30,4% de la població de 25 a 29 anys 

amb titulació universitària i un 13,9% amb titulació superior no universitària. Respecte a 

la titulació no universitària entre homes i dones hi ha una gran diferència significativa, un 

36,5% dones i un 24,3% homes es pot comprovar a la següent taula. (Sistema Estatal 

d‘Indicadors de l’Educació (2018)). 
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Taula 6: Titulacions superiors no universitàries o universitàries diferenciada per sexe (Font: Elaboració 

pròpia a partir del Sistema Estatal d’Indicadors de l’Educació, 2018). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després d’haver extret les dades del Sistema Estatal d’Indicadors de l’Educació amb 

l’ajuda de gràfics i taules,  a continuació parlarem de més percentatges sobre 

l’abandonament  però des d’investigacions dutes a terme per autors.  

 

L’abandonament escolar manifesta un problema en l’àmbit individual però també indica 

una certa debilitat en el sistema educatiu. Espanya és un dels països pioners respecte a 

l’abandonament escolar abans dels 18 anys de l’OCDE. Els indicadors també apunten el 

perill de molts de joves de millorar al llarg del curs (Pascual i Ballester, 2010). 

 

A Espanya, l’any 2008 un 32% dels alumnes va renunciar als estudis prematurs. Aquestes 

dades es mantenen des del 1998, gairebé no ha minvat del 30% (Pascual i Ballester, 2010). 

 

La taxa d’abandonament recollida a les publicacions oficials, és d’un 31,9% fent 

referència als joves entre 18 i 24 anys. Percentatge infravalorat perquè no consideren 

abandonament escolar renunciar a l’educació formal i continuar altres tipus d’educació 

no formal. Si es considera aquest col·lectiu com abandonament escolar, el percentatge 

augmenta a un 34,9% (Pascual i Ballester, 2010). 
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El percentatge de població a Espanya que ha arribat al l’objectiu de la segona faceta 

d’educació secundària l’any  2014 és del 57%, situant-se molt per davall d’Alemanya, 

França o el Regne Unit (De Madariaga, 2017). 

 

El 2010, la taxa a l’accés a la universitat era d’un 52% enfront d’un 62% de l’OCDE i 

d’un 60% de la UE. La taxa de graduació a Espanya és d’un 30%, menor a l’OCDE  amb 

un 39% i a la UE amb un 40%. Però quan parlem de formació professional, els 

percentatges s’inverteixen amb un 16% a Espanya front un 10% de l’OCDE i un 8% de 

la UE (OCDE, 2012 citat per De Madariaga,  2017). 

 

A l’informe de (l’OCDE, 2012 citat per De Madariaga, 2017) diu que Espanya se situa a 

la quarta posició a la cua de formació acadèmica. Un 47% de la població només obté 

estudis preprimaris, primaris o els primers cursos de l’ESO. Pel que fa a la població gran 

espanyola amb estudis bàsics ha disminuït un 15%. De totes maneres, encara està molt 

lluny de la UE i l’OCDE. 

 

Respecte a l’informe de Dades i xifres del curs 2015-2016 (Subdirecció d’Estadística i 

Estudis del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, 2015). L’evolució de l’abandonament 

en la població d’entre 18 i 24 anys, ha baixat lleugerament des del 2004 al 2014 amb un 

21,9% en el 2014 i un 32,2% al 2004. Fent menció al gènere es veu una clara diferència 

on els homes presenten un nivell d’abandonament escolar prematur superior situant-se, 

amb un 25,6% front un 18,1% de les dones. 

Pel que fa al percentatge de població que supera l’educació postobligatòria és tan sols 

d’un 24,1% al marge  d’edat de 25 a 34 anys i d’un 17,4% entre els 55 i 64 anys.  

 

L’informe d’abandonament educatiu prematur mostra en el 2011 que  la taxa 

d’abandonament escolar prematur entre l’alumnat estranger és d’un 43,9% enfront del 

26,5% de joves espanyols. Els estrangers parteixen de desavantatges respecte a les 

necessitats (De Madariaga, 2017). 
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3.3. Expectatives i perspectives: professorat, alumnat i famílies 

 

les causes d’abandonament i fracàs escolar des de la perspectiva de l’exclusió educativa, 

Tarabini, 2017 té una visió triple: una dimensió social i relacional, una dimensió 

processual i una dimensió des de les subjectivitats. 

 

La primera dimensió se centra a desculpabilitzar als individus que pateixen el fracàs. 

Ubicant-mos des d’una mirada més extensa que qüestiona les organitzacions socials i 

educatives que formen aquest fenomen (Tarabini, 2017). 

  

Tal com explica Escudero, González i Domínguez (2009):  

 

El fracàs i l’abandonament no formen part de la “naturalitat” de les persones, de 

la seva essència, sinó que són fruit de relacions i contextos socials específics i, per 

tant, cal actuar sobre aquestes relacions i aquests contextos  si es pretén generar 

un canvi substancial i sostingut en aquest àmbit.  

 

Amb això no vol dir que els subjectes no tinguin la seva part de responsabilitat i afecte 

davant el fracàs, perquè clarament la voluntat, el sacrifici i el desig són indicadors 

necessaris per a l’assoliment escolar. El que explica, és que no basta amb tenir ganes i 

esforçar-se  per aconseguir l’èxit perquè els contextos i les possibilitats que els generen 

van de la mà. I fan falta, estructures que facilitin a aquells subjectes que no ho tenen fàcil 

des d’un principi (Tarabini, 2017). 

 

És necessari comprendre el triomf, el fracàs escolar i l’abandonament com a 

esdeveniments creats per la normativa escolar, per la seva estructura, per les seves normes 

de valoració, per les normes admeses de les “bones” conductes escolars, etc. (Tarabini, 

2017).  

 

 Els centres no són una organismes equilibrats quan parlem de classes socials, gènere i 

ètnia. Més bé, s’organitzen a partir de la classe mitjana (Tarabini, 2017).  
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Les polítiques, programes i mesures actuals per eliminar o minvar el fracàs escolar i 

l’abandonament es caracteritzen per actuar sobre els joves en risc amb programes com 

diversificació.  Aquests programes no van al nucli del problema. Les alternatives són 

pensar amb l’arrel del problema i dur a terme metodologies inclusives mitjançant la 

pedagogia i canviar les avaluacions perquè vagin més enllà dels valors d’eficàcia o 

ineficàcia escolar influenciats pels models socioculturals (Tarabini, 2017). 

 

Respecte a la segona mirada, la processual implica entendre l’abandonament i el fracàs 

més enllà d’estar dins o fora del sistema educatiu. En aquest cas, l’abandonament i fracàs 

formen part d’un procés pel qual els joves es van desvinculant a poc a poc de l’entorn i 

requisits escolars. Per tant, és important detectar i conèixer tot el que succeeix en la 

trajectòria educativa abans de l’abandonament. El que Tarabini, (2017) explica, és que 

des d’aquesta perspectiva els docents han d’identificar indicadors de desvinculació com 

poden ser repeticions i  agrupaments de nivells que tenen un efecte molt directe en 

l’abandonament (Tarabini, 2017). 

 

Són important també, les formes de desvinculació invisibles o no tan vistoses, que passen 

desapercebudes. Aquests, són els alumnes que “no molesten”, que s’asseuen el més lluny 

possible i a pesar que no fan res, tampoc boicotegen la classe. (Fredricks et al., 2004 citat 

per Tarabini, 2017) diu que per parlar d’aquest procés cal tenir en compte la via 

conductual, la cognitiva i emocional perquè no només es tracta de no superar els objectius, 

o “portar-se malament” sinó que sobretot, és una situació de pèrdua d’identitat en el 

qual,  pot estar present amb el cos però no amb el cap. “Ser-hi, sense ser-hi”. 

 

Finalment, la tercera mirada parla des de la perspectiva de les subjectivitats. Entendre les 

raons dels joves per explicar perquè deixen l’escola i com construeixen les seves 

subjectivitats (Bonal et al., (2003) citat per Tarabini, 2017))  explica que: Per profunditzar 

en aquestes atribucions és imprescindible examinar com s’entén la seva personalitat com 

a estudiant amb les seves identitats de classe, gènere, ètnia, raça o edat, demanant-se per 

deduccions com: quin significat té l’educació per a noies i nois de diferent origen ètnic i 

social? Com s’adapten i progressen les seves vivències escolars? Fins a quin punt la seva 
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identitat acadèmica (en termes de Maribel Ponferrada, 2008) entra en contradicció amb 

les seves altres identitats socials? 

 

L’escola és un agent socialitzador, transmissor de normes i valors i marca la perspectiva 

d’alumne ideal amb els seus requisits. Per tant, és important conèixer el fracàs des dels 

processos pels quals passen els joves amb la construcció de la seva identitat i també 

conèixer els rols que ocupen els centres amb aquests processos (Tarabini, 2017).  

 

Els centres jutgen i classifiquen als alumnes pels seus orígens socials i això mateix passa, 

amb les famílies (Río, 2010 citat per Martínez, 2016).  

 

La sociologia de l’educació ha comprovat que el judici escolar afecta els estudiants i 

condiciona les seves expectatives i estratègies escolars (Rist, 1991 (1977) citat per 

Martínez, 2016),  del que no es té tanta informació és de com incideix a les famílies i la 

seva relació amb l’escola. Però el que si està comprovat, és que quan es jutgen als 

alumnes, l’escola també jutja als pares de manera indirecta perquè ells, se senten 

responsables dels “èxits o fracassos” dels seus fills i perceben les valoracions docents 

com a un qüestionament al seu deure com a pare (Perrenoud, 1994 citat per Martínez, 

2016).  

 

Els docents incideixen en la “desimplicació” de les famílies amb l’escola com un error. 

Els alumnes necessiten que els pares hi estiguin damunt i no deixar-los tanta autonomia i 

control d’elles mateixes. També incideixen en què el fracàs de l’alumne ve atribuït pel 

fracàs dels pares. En aquest cas, els alumnes són víctimes d’una mala educació. Fent 

aquestes comparatives, els docents no fan més que estigmatitzar a les famílies més humils 

(Martínez, 2016).  

 

La visió dels docents respecte a la comunitat educativa que atenen és definida com una 

comunitat amb múltiples carències cognitives, econòmiques, socials i culturals. 

Estigmatitzades com a famílies amb “escassos recursos”, famílies desestructurades, 

monoparentals, monomarentals, etc. La manera com les descriuen no són les més 
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adequades posant èmfasi a les característiques d’aquest grup de famílies els quals no 

entren dins els models convencionals de classe mitjana (Rubio, 2015). 

 

Un altre agent que cal  tenir present respecte a la visió i expectativa del professorat és que 

posen èmfasi a la problemàtica social per tant, el coneixement de l’alumne tendeix a 

estar  devaluat per les característiques atribuïdes a les seves condicions. Com per 

exemple: “no puede ir más allá”, “hay que conformarse”, etc. (Rubio, 2015). 

 

En general, se senten desbordats i neguen la seva responsabilitat o participació en els 

problemes educatius dels seus alumnes (Rubio, 2015). 

 

El discurs docent de suport familiar, valora de manera positiva el control de pares a fills 

i a la mateixa vegada, divideix a les famílies entre les quals “estan damunt els seus fills” 

i les que no. Dit d’una altra manera, hi ha les famílies de classe mitjana amb un vincle 

socialitzador pròxim a l’escola, i per altra banda, les famílies de classes més precàries, 

identificades dins l’imaginari docent com a “famílies desestructurades” (Martínez, 2016).  

 

Quant al comportament, atribueixen els problemes familiars a les males actituds i 

comportaments dels alumnes. Normalment són famílies de classes populars o precàries. 

En aquest cas, el discurs dels docents és que els pares no posen límits ni normes als seus 

fills i per aquest motiu l’alumne té un mal comportament (Martínez, 2016).  

 

Els conflictes directes del professorat i pares o la informació que es té entre els companys 

de feina sobre certes famílies, les basta per explicar el “mal” comportament dels fills per 

la “mala” educació dels pares (Martínez, 2016).  

 

Dins la línia de les expectatives del professorat, segons Diamond, Randolph i Spillane 

(2004) citat per (Tarabini, Curran, Montes i Parcerisa, 2015). S’han d’estudiar des d’una 

perspectiva col·lectiva considerant tots els valors, pràctiques i creences dels professionals 

de cada centre educatiu. Segons els autors, dues variables importants de la figura del 

professorat són per una banda, les creences sobre les capacitats dels seus alumnes i per 
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l’altra, el seu sentit de responsabilitat sobre l’aprenentatge de l’alumnat. Aquestes 

variables condicionen el comportament dels alumnes i la percepció que tenen de cada un.  

 

Per poder traslladar aquesta perspectiva als centres, cal que es pregunti als professionals, 

que entenen ells per èxit i fracàs escolar, quins factors atribueixen als seus alumnes i quin 

rol assumeix el professorat en aquest procés de fracàs o èxit escolar. Són molts els 

professors que consideren que no poden controlar ni solucionar tots aquells fracassos dels 

alumnes amb un estatus socioeconòmic i cultural baix. Disminuint així la seva 

responsabilitat en les trajectòries dels seus alumnes més desfavorits (Auwarker, Aruguete, 

2008; Dunne i Gazeley, 2008 citat per (Tarabini, Curran, Montes i Parcerisa, 2015)).  

 

Pel que fa a la perspectiva dels alumnes, cal mencionar la importància del grup d’iguals, 

dels companys perquè tenen un gran pes en  les seves impressions,  intervencions i en la 

connexió entre els altres (Tarabini, 2017).  

 

Quan parlem de la perspectiva dels alumnes, hi ha una clara diferència amb la perspectiva 

de la majoria del professorat. Els alumnes, no dubten en fer-se responsables de les seves 

situacions de fracàs escolar. Sigui perquè no estudien suficient o perquè no ho entenen. 

Assumir el fracàs acadèmic ve acompanyat d’una autoestima baixa (Rubio, 2015). 

 

Aquests alumnes, també tenen una visió crítica pel que fa al paper i responsabilitat del 

professorat visió també compartida per les famílies. Veuen els professors que es dediquen 

poc a les seves tasques, amb un nivell d’exigència que no està a l’altura ni a les necessitats 

de tot l’alumnat. Els alumnes tenen dificultats per demanar dubtes, ja que el professorat 

mostra poca paciència per explicar més d’una vegada i s’enfada. Per tant, cal comprendre 

i tenir present, que els que abandonen, són aquells alumnes amb experiències prèvies com 

aquestes que els dur al fracàs o a repetició (Rubio, 2015). 

 

Explica (Gale i Parker, 2014 citat per Tarabini, 2017) que els amics, són un pilar 

fonamental a partir del qual aprenen i integren diferents conceptes i comportaments del 
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seu dia a dia i que per tant, normalitzen. Aquesta normalitat contribueix totalment en la 

seva la manifestació de les personalitats de cada estudiant. 

  

Això explica, que si el dia a dia d’un centre es normalitza entre els companys una vegada 

acabat l’ESO deixar els estudis i què mostrar desig per aprovar es considera ser un 

“pringat” per tant, no sorprèn que hi hagi desigualtats (Tarabini, 2017). Fet que demostra 

la diferència de fracàs entre les escoles públiques i privades. 

 

Per als alumnes, abandonar els estudis és concebut com la transició cap a la vida adulta. 

Uns dels motius impulsors de l’abandonament és començar la vida laboral. La feina per 

a ells és la vida real, el que més importa desresponsabilitzant-se dels estudis. Una de les 

idees compartides per a tots en el moment d’abandonar els estudis, és deixar de perdre el 

temps a l’escola (Enguita, Mena i Riviere, 2010). 

 

Les experiències educatives amb poc èxit escolar i l’obligació d’estar en el centre encara 

que no es faci res, acaba provocant avorriment en aquests alumnes sense oblidar, que 

l’avorriment és la primera conducta absentista, una manera d’abandonar estant dins el 

centre (González, 2006 citat per Enguita et al., 2010).  

 

Per aquests alumnes, el que els interessa està fora del centre educatiu, on poden fer el que 

volen, se senten lliures. Les ofertes laborals actuen com a detonants de l’abandonament 

(Enguita et al.,2010).  

 

També reconeixen la influència del seu entorn i de la família a l’hora de fixar les seves 

expectatives acadèmiques. I critiquen la classificació d’alumnes per classes. Una pràctica 

habitual als centres que no fa més que empènyer als mateixos alumnes a ser coherents 

amb les seves etiquetes (Enguita et al.,2010). 

 

Cal afegir la importància de la  conducta dels professors i la manera en què la perceben 

els alumnes. Reconeixen l’esforç i temps dedicat d’alguns professors en la seva 

trajectòria. Però al mateix temps, donen molta importància a aquells que no es detenen a 

ajudar-los, les ignoren, no resolen els errors i verbalitzen als seus alumnes que ho fan 
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malament. Els anomenats “mals professors”, són un gran ímpetu per aquells alumnes amb 

problemes de disciplina que acaben amb l’abandonament escolar (Enguita et al., 2010). 

 

      

3.4. Abandonament escolar i gènere 

      

A continuació parlarem des d’una perspectiva de l’abandonament i fracàs escolar que és 

la del gènere.  

 

Quan parlem de gènere i la seva vinculació amb l’abandonament escolar i el fracàs els 

afectats amb gran diferència són els al·lots. A primària el rendiment acadèmic de les 

dones és superior al dels homes. Quan parlem d’educació postobligatòria, hi ha més dones 

fent el batxillerat que homes (Calero, 2006). Per  això, és important tenir en compte les 

variables com: les aspiracions que tenen els mateixos estudiants i els seus familiars, les 

xarxes de relacions socials, el suport dels companys, professors i professores i les seves 

experiències amb l’escola. Si parlem de la mateixa cultura i de recursos materials iguals, 

l’explicació és més aviat dels factors que atreuen l’èxit que no tant al fracàs (Martínez i 

Blanco, 2015). 

 

Des de la meitat dels anys 90, les oportunitats de feina gairebé a tota la Mediterrània 

espanyola va contribuir que molts de joves amb un estatus social baix abandonessin els 

estudis (Calero, 2006 citat per Martínez i Blanco, 2015). S’ha demostrat durant la crisi 

que l’abandonament escolar es redueix a causa de la manca d’oportunitats de feina.  

 

Un 60% són alumnes que repeteixen curs a la UE amb 10 punts de diferència amb les 

alumnes i un major nombre de nens abandonen l’escola sense cap qualificació (Eurydice, 

2010 citat per Martínez i Blanco, 2015), mentre que les nines obtenen qualificacions més 

altes i aproven més exàmens la qual cosa, haurien d’obtenir un avantatge a l’hora 

d’elegir  els estudis superiors (que no és el cas i no sempre es tradueix amb oportunitats 

laborals) (Martínez i Blanco, 2015).  
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L’abandonament escolar a Espanya i als països de la UE, afecta de manera més 

accentuada als homes que a les dones. A Espanya, hi ha les diferències més notables per 

sexe que a la major part de la UE, així com les taxes per sexe de la UE estan entre 4,5 i 

5,1 a Espanya mai és inferior a 10 punts (Casquero i Navarro, 2010).  

 

Uns estudis estableixen (García et al., 2013 citat per Martínez i Blanco, 2015) uns 

caràcters comuns entre els qui abandonen els estudis. La majoria són al·lots amb una 

baixa economia, el 60% abandona en el darrer curs de l’ESO i no hi ha un únic perfil pel 

que fa a l’origen social, gènere, ètnia o experiències prèvies de l’escola. Aquest 

abandonament pot succeir per culpa d’un procés de desvinculació escolar (44%), per una 

orientació laboral clara (35%) o per voler un altre tipus de formació que no està relacionat 

amb l’escola (12%) (Martínez i Blanco, 2015).  

 

Abans ja s’ha esmentat la variable dels estudis dels pares indicant la influència que rau 

als fills amb els seus estudis. per als homes i per les dones, l’educació dels pares té un 

efecte consistent. El 1992 en els estudis superiors dels pares era  la variable que mostrava 

un major impacte en la probabilitat de l’abandonament dels fills, el 2007 són els estudis 

superiors de les mares que agafen aquest paper.  El 1992 els estudis superiors de les mares 

reduïen quatre vegades les probabilitats d’abandonament escolar de les joves espanyoles 

i un poc més als varons, en canvi el 2007 ho fa en més de sis respecte a les primeres i cinc 

als segons. Per tant, és així com el col·lectiu femení rep un major impacte de l’educació 

de la mare (Casquero i Navarro, 2010).  

 

Respecte a la variable de la situació laboral  dels pares, destacar la importància de l’efecte 

que exerceix la situació d’estar a l’atur o inactiu sobre les decisions educatives de les 

seves filles. Sobre la situació de les mares l’efecte és irregular i només té un efecte 

lleugerament significatiu pel que fa a les al·lotes. Per contra, els joves tenen una menor 

qualificació professional dels pares, minven les probabilitats de seguir estudiant. Les 

qualificacions laborals de les mares, no són significatives en les estimacions per gènere 

(Casquero i Navarro,  2010). 
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Diversos estudis demostren que hi ha una connexió entre el sentiment de satisfacció amb 

l’experiència escolar i el goig en la continuïtat a nivells superiors. Assenyalen la 

importància de sentir-se part d’un grup on siguin acceptats i sostinguts per aconseguir les 

seves metes. Akey 2006 citat per Martínez i Blanco, 2015, explica que el bon clima de la 

classe augmenta els nivells de compromís i competència de l’alumne.  

 

A les enquestes dels estudis, les alumnes gaudeixen més de l'aprenentatge que els 

alumnes. Prové d’una experiència personal que està relacionada amb les relacions amb el 

professorat i altres adults, tenir amigues i amics, entre d’altres (Gorard i See, 2011 citat 

per Martínez i Blanco, 2015). Pel que fa a les motivacions acadèmiques, les nines tenen 

una orientació motivacional major que els nins i valoren l’educació per si mateixa i no 

únicament com a sortida professional (Cerezo i Casanova, 2004; Marcenaro, 2007 citat 

per Martínez i Blanco, 2015).  

 

Els alumnes en canvi, per aconseguir l’acceptació dels seus companys cerquen l’efecte 

contrari de ser la imatge dels aplicats de classe sobretot als primers cursos d’institut creant 

climes disruptius i saltant les normes per aconseguir un lideratge. A més, pateixen pressió 

per ajustar-se al concepte de masculinitat (Millard, 1997; Pollard i Trigg, 2000; Holden, 

2002 citat per Martínez i Blanco, 2015).  

 

Un altre estudi indica que el rebuig a l’escola basat en l’ansietat generada per una 

separació d’un ésser estimat és més alt en les al·lotes tot i que és més freqüent en etapa 

infantil (Fan, Su i Su, 2008; Gosch, Flannery-Schroeder i Brecher, 2012 citat per 

Fernandez, Inglés, Cándido, Gonzálvez, Vicent i Núñez, 2016). En canvi, aquest 

sentiment generat per una fòbia específica és predominant als al·lots (King, Ollendick i 

Tonge, 1995 citat per Fernandez, Inglés, Cándido et al., 2016). 
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4. TISOC 

 

Amb tota la informació obtinguda fins ara sobre l’abandonament i fracàs escolar a 

continuació parlarem de la figura de l’educadora social en el marc de l’escola avui 

conegut com a TISOC.  

 

Abans de parlar directament d’aquesta figura, veurem la tasca  de l’educador/a que té 

dintre i fora del centre.  

 

A les pràctiques educatives socials transformadores, l’educació social té un paper 

important. Lluny de dur a terme les pràctiques pedagògiques als contexts escolars, sa 

reivindica com una pràctica social per a les necessitats i problemes amb l’objectiu 

d’obtenir un canvi en la societat, promoure relacions comunitàries i familiars i ensenyar 

a les persones a conviure (Noguero, 2006 citat per Villar i Pernas, 2008). L’educació 

Social com a professió educativa actua amb accions mediadores i de transmissió cultural 

amb principis ètics aportant una visió comunitària (Sáez i Molina, 2006 citat per Villar i 

Pernas, 2008).  

 

La societat avança i canvia per tant, és important tenir una mirada diferent i que atengui 

a les seves necessitats. Des d’aquesta perspectiva, és important, la relació escola-

comunitat per fer front a les necessitats familiars, als problemes de convivència, atenció 

a la diversitat, implicació de les famílies als processos educatius, el paper de les 

administracions locals que aportin oportunitats socioeducatives, entre d’altres (Villar i 

Pernas, 2008).  

 

Pinto, 2004 citat per Villar i Pernas, 2008 explica que: mantenir la institució escolar amb 

els mateixos patrons i currículums tradicionals amb el funcionament de sempre no dóna 

els resultats que toca. Sens dubte que els professors són imprescindibles, però les 

demandes, necessitats i problemes actuals obliguen a incorporar nous agents que permetin 

en xarxa construir respostes. Els mestres, educadores i pedagogs socials juntament amb 

altres professionals, són els que poden desenvolupar diferents tasques a les institucions 
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educatives perquè tots duen a terme tasques complementàries en un mateix procés que és 

el de contribuir a una millor formació de les persones i comunitats.  

 

Per poder posar en marxa aquesta feina en xarxa és necessari un projecte. En aquest cas, 

parlem del PEC (projecte educatiu de centre: de l’escola a la comunitat). Per això, és 

important incorporar la figura de l’educador social dins aquest programa educatiu de 

centre per poder donar resposta a les  múltiples problemàtiques existents a les escoles i 

treballar des de  l’àmbit comunitari amb el perfil dels alumnes i les metodologies (Villar 

i Pernas, 2008).  

 

Aquest projecte és una oportunitat important perquè cada centre escolar, segons el seu 

context social, les seves característiques pròpies i les seves experiències, adopta decisions 

per respondre a les necessitats educatives detectades al seu entorn (Álvarez i altres, 2000 

citat per Villar i Pernas, 2008). Per tant, aquest projecte educatiu és una via per expressar 

decisions consensuades amb la comunitat educativa i és un instrument que permet 

planificar les accions que permetin connectar el currículum amb les necessitats i 

demandes socials (Villar i Pernas, 2008).  

  

És evident que els centres educatius com hem anunciat abans, de cada vegada més han de 

fer front a realitats més complexes i requereixen noves metodologies i agents que no es 

basin només amb el claustre docent i l’orientador/a dels centres. Per això és important 

tenir una perspectiva de cooperació entre el centre, les famílies i la societat donant 

especial atenció a aquella població en risc social. Per tant, els educadors socials a l’escola 

s'entenen com a mediadors entre els centres i les famílies, entitats socials, entre d’altres 

per millorar la connexió entre els centres i el seu voltant (Ortega, 2014 citat per Sempere 

et al., 2018). 

 

Com hem vist al principi, el 2008 ja hi havia educadors socials a les escoles amb la 

intenció de millorar la convivència escolar i es va  realitzar un programa experimental en 

diferents instituts de les illes, la finalitat de l’educador social era donar suport als alumnes 

amb dificultats d’aprenentatge relacionats amb problemes conductuals i com a 

conseqüència amb el fracàs escolar i absentisme. Treballant d’una manera més directa i 
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àmplia amb les famílies específiques (Salas, Coll, Cortada, 2015 citat per Sempere et al., 

2018).  

  

Després del canvi de legislatura aquest programa s’interromp, el curs 2017-18 es posa en 

marxa la figura de TISOC considerant els educadors socials una figura per prevenir, 

col·laborar i connectar la totalitat educativa amb l’entorn comunitari per poder emprendre 

les problemàtiques i necessitats socioeducatives (Sempere et al., 2018).  

 

Per tant, “l’objectiu del projecte és intervenir interdisciplinàriament per reduir o eliminar 

les dificultats socials i educatives i els conflictes entre els alumnes, les famílies i el 

personal del centre, per tal de millorar la convivència i evitar l’absentisme escolar i el 

fracàs escolar” (Sempere et al., 2018, p. 147).  

 

Les conclusions de les entrevistes esmenten que el total dels IES valora que l’actuació i 

les intervencions que desenvolupen els TISOC donen total resposta a les mancances de 

l’institut. L’absentisme és una gran preocupació i la incorporació de la TISOC ajuda a fer 

un seguiment i tenir una atenció més directe en cada alumna. La feina entre l’equip 

d’orientació i la TISOC és molt favorable perquè treballen molt coordinats amb els S.S 

per poder servir als joved amb situació de risc (Sempere et al., 2018).  

 

Reduir l’absentisme és una de les prioritats dels centres i amb la incorporació de la figura 

de la TISOC, hi ha hagut millores en aquest aspecte (Sempere et al., 2018).  

 

Les situacions conflictives a les aules com els problemes de convivència, agressivitat, 

conductes disruptives, manca de tolerància a la frustració, poques habilitats socials, entre 

d’altres, fan que l’abandonament escolar, l’absentisme, l’assetjament escolar, el risc 

d’exclusió social, l’ús i abús de substàncies i de les noves tecnologies siguin el dia a dia 

amb una alta incidència als centres educatius (Cuesta, Martínez, Cuesta, Sánchez i 

Orozco, 2017). 

  

Dins la mateixa línia trobem l’atenció a la  diversitat funció de la qual s’encarreguen els 

orientadors/es de l’escola. Però el problema està que en moltes ocasions les necessitats 
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deriven d'aspectes socials i familiars i per tant, és necessari l’educador/a social per donar 

resposta a les necessitats d'intervenció socioeducativa  oferint una feina professional 

adaptada a les mancances de cada alumne (Cuesta, Martínez, Cuesta et al., 2017). 

 

Segons Menacho, 2013 citat per Cuesta, Martínez, Cuesta et al., 2017 les funcions de 

l’educador/a social dins el centre són: 

 

● Participació en l’organització i funcionament del centre en aspectes com la 

detecció de necessitats socioeducatives, anàlisi de circumstàncies 

socioeconòmiques i familiars. 

● Coordinació amb l’equip directiu, tutors i departament d’orientació en relació als 

temes de mediació, absentisme, educació en valors, etc.  

● Col·laborar en el control de l’absentisme escolar. 

● Fomentar la participació de les famílies 

● Coordinació amb institucions del centre. 

●  Oferir estratègies per a la resolució de conflictes dins i fora de l’aula potenciant 

la convivència del centre. 

● Elaborar, gestionar i avaluar els programes educatius que tinguin a veure amb 

l’educació integral. 

 

Una altra possible via de prevenció de l’abandonament escolar és la intervenció de la 

figura de la TISOC a les escoles amb l’actuació “Pont”.  És una actuació que treballa amb 

nins i nines de sisè amb edats compreses entre 11 i 13 anys la gran majoria de diferents 

països. El seu objectiu és observar i detectar factors de risc i de protecció dels menors per 

acompanyar-los en el seu traspàs cap a la secundària (Ajuntament de Palma, 109).  

 

L’actuació consisteix també a conèixer als joves de primer d’ESO observant  i detectant 

factors de risc i protecció i poder millorar la seva integració. Els factors de risc que més 

es detecten són l’absentisme, falta de coneixement per part del nin i la família, de la 

importància de l’assistència a l’escola, racisme i retard escolar (Ajuntament de Palma, 

2019).  
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Aquesta iniciativa és dur a terme a diferents barris com per exemple a la barriada de Nou 

Llevant de Palma. És una actuació comunitària on intervenen dues educadores socials. La 

feina que es fa en aquesta barriada és concretament al C.P Camilo Jose Cela i a l’IES 

Antonia Maura (Ajuntament de Palma, 2019).  

 

Tot i que la figura de la TISOC no surt nomenada i no té una funció en el cas d’aquest 

IES molt complementària, seria interessant implicar-la més amb l’actuació i fer una feina 

conjunta amb l’educadora de carrer, l’escola, familílies i la TISOC per tal de millorar la 

situació dels joves amb risc d’absentisme i poder prevenir-ho d’una manera més eficaç.  

 

L’educació social és transversal tractant múltiples variables que incideixen al procés 

educatiu (context social, familiar, habilitats, interessos, capacitats, motivacions, etc.). 

Això suposa una figura de referència als centres tant per als alumnes com per les famílies 

possibilitant una connexió dels professionals de l’educació i les famílies amb recursos 

socials comunitaris (Cuesta, Martínez, Cuesta et al., 2017). 
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5. Conclusions 

 

Per detallar les conclusions les dividirem en cinc parts. En primer lloc, realitzaré un resum 

del treball analitzant objectiu per objectiu; la segona, detallar per quina línia seguiria la 

documentació i investigació de treball; en tercer lloc, parlaré de les limitacions que he 

tingut durant la realitzció del treball; en quart lloc, parlar de la responsabilitat de 

l’abandonament i com és el reflex de la societat; i per acabar, parlaré de les polítiques per 

millorar tal situació.  

 

En relació al primer objectiu,  he fet una recerca per tal de conèixer les diferents 

perspectives del concepte  d’abandonament i fracàs escolar i així, entendre quin significat 

i importància li donen els diferents autors. Tot seguit i fent referència al segon objectiu, 

s’ha fet una revisió bibliogràfica de l’abandonament a Espanya d’una manera més general 

a les Illes Balears que és el territori que ens interessa per poder realitzar la proposta 

d’intervenció. En aquest apartat s’han extret percentatges des de diferents variables 

relacionades amb l’abandonament. Algunes d’aquestes variables són: nombre de 

repeticions, gènere, escoles públiques i privades, zones costaneres amb alta incidència del 

turisme, etc.  

 

Pel que fa al tercer objectiu, també s’han analitzat les causes i conseqüències. Per conèixer 

quines són les necessitats i per identificar quins són els principals afectats. El resultat és 

clar i evident. Les famílies que vénen de fora, les famílies que no tenen recursos, els nens 

que no tenen pares, les famílies que tenen problemes a casa en definitiva, els exclosos són 

els principals afectats i pels quals s’han de prendre mesures i iniciatives inclusives des de 

l’escola perquè està demostrat que la feina feta fins ara i les noves propostes pedagògiques 

no basten.  

      

El quart objectiu, és conèixer les diferents perspectives i expectatives tant de les famílies, 

dels alumnes com del professorat és un altre punt important de referència que dóna molta 

informació quant a la concepció que tenen cada un d’aquests agents. Veiem que la 

importància que li donen als estudis cada un d’ells, recau i influencia a la percepció dels 

joves. Que els pares no tingui estudis afecta que els joves hi restin importància. L’entorn 
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dels joves, els seus grups d‘iguals, etc. També és un factor important que decideix el seu 

futur. I respecte a les expectatives del professorat, és necessari que entenguin que la seva 

actitud cap als joves i els seus prejudicis són indicadors de risc molt alts sobre 

l’abandonament escolar. Les etiquetes no ajuden.  

 

També parlem de les diferències de gènere fet referència al quint objectiu que va un poc 

lligat a l’apartat de causes i conseqüències. Els nins són els principals afectats i un dels 

principals problemes és pels rols de gènere construïts mitjançant la societat patriarcal en 

la qual vivim. La demanda de feina que hi ha a les Illes a causa del turisme no ajuda i és 

una variable més que atreu els joves a deixar l’educació secundària per posar-se al mercat 

laboral.  

 

Finalment, en relació als dos darrers objectius, parlem de la figura de la TISOC. Conèixer 

la seva tasca dins les escoles i les diferents intervencions que té. Tot i que no s’ha trobat 

molta bibliografia d'aquesta figura perquè és relativament “nova” la seva intervenció a 

les escoles, sí que hi ha programes o intervencions que dutes a terme amb uns objectius 

clars de prevenció i una bona feina amb xarxa poden donar bons resultats. Un d’aquests 

programes o intervencions que he esmentat anteriorment és el programa “Pont”. La 

informació d’aquest programa parla de què la figura no està gaire clara i que no funciona 

com a eina de prevenció de l’abandonament també afegir que tota la tasca la fa 

l’educadora de carrer de la barriada.  

 

La línia per la qual seguiria aquest treball és en trobar intervencions o petits projectes de 

barriades amb gran exclusió social i molta diversitat i treballar conjuntament amb 

l’educadora de carrer, les escoles i IES per tal de prevenir l’abandonament escolar. 

Lligaria la feina comunitària que fan les educadores de carrer amb la feina de la TISOC 

ja que, és una gran eina perquè els joves amb les educadores de carrer tenen un vincle 

establert, estan connectats i és molt més fàcil treballar des d’aquest punt. Afegir que les 

intervencions de les educadores de carrer ja fan prevenció de l’abandonament  escolar i 

ajuden a trobar alternatives per a tots aquells joves i al·lotes que no volen estudiar o no 

tenen les mateixes oportunitats que la resta. Crec que els recursos comunitaris de les 

barriades que aporten les educadores de carrer són molt potents i amb l’ajuda de les 
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TISOC es pot fer una molt bona feina. No només amb els joves sinó també amb les 

famílies, els docents i la comunitat.  

 

Respecte a les limitacions que he tingut per dur a terme aquest treball han estat sintetitzar 

mitjançant taules totes les dades i percentatge d’abandonament a Espanya i a les Illes amb 

les seves respectives variables. M’ha costat també explicar en les meves paraules algunes 

explicacions o conceptes de diferents punts de treball. Quant a la recerca bibliogràfica no 

he tingut gaires problemes perquè és una temàtica molt vigent avui en dia i que 

constantment es fan estudis. També he tingut alguns problemes amb les referències, petits 

detalls que he passat per alt i què no estaven bé.  

 

També cal remarcar la importància de parlar sobre l’abandonament escolar perquè és un 

problema que tenim ja no només a Espanya, sinó també a les Illes i no poden obviar-ho 

com a referents de l’educació social. Perquè millorar els percentatges d’abandonament 

significa millorar en petita mesura la societat en la qual vivim. I això també significa 

erradicar o minvar les diferències de classes, les diferències de races, d’estatus econòmic 

i treballar per una societat més igualitària que impliqui que tots partim amb igualtat de 

condicions i tenint les mateixes oportunitats independentment de com, amb qui i de quina 

manera visquem.  

 

Per acabar amb les conclusions, és important parlar sobre la implicació de les polítiques 

respecte a aquesta temàtica.  

  

Segons Calero, 2006 es podrien considerar polítiques que afecten únicament al sistema 

educatiu, dins la línia de facilitar estudis a temps parcial, així com polítiques orientades 

al mercat  laboral, com reduccions en l’horari de feina a determinats contractes.  

 

El currículum de batxillerat separa els estudis vocacionals i el batxillerat aquesta situació, 

reforça l’allunyament de la classe treballadora. Ampliar l’accés al batxillerat pot ser una 

mesura a favor per introduir assignatures aplicades o vocacionals. Aquesta política seria 

més coherent amb el requisit actual que exigeix el títol de batxillerat per a la facilitat a 

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) (Calero, 2006).  
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Calero, 2006 també incideix en reformar la política de les beques i el seu finançament. 

Seria interessant que el sistema de beques tingues un enfocament cap als nivells educatius 

que requereixen més incidència financera com és la secundària abans de la universitària. 

Que hi hagi una continuïtat entre la beca de secundària i d’educació superior.  

 

Una temàtica important és la situació de les zones costaneres on el mercat de treball manté 

costos d’oportunitats elevats per als estudis postobligatoris. S’han de tractar amb 

polítiques específiques  per a aquestes comunitats autònomes. Les comunitats afectades 

haurien de poder optar per polítiques que redueixen el cost dels estudis en els seus 

territoris amb programes de beques addicionals (Calero, 2006).  
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