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RESUM

El present estudi te com a objecte analitzar el impacte que te el nivell
socioeconòmic de les famílies de classe mitjana / baixa en la formació
acadèmica dels fills. La investigació s’ha portat endavant amb estudiants
de centres d’inserció sociolaboral per a joves en risc d’exclusió social y de
Formació Professional Bàsica. Per a tal finalitat s’ha empleat un
qüestionari amb el que s’ha pretès estudiar si la causa de que aquests
estudiant es troben en aquest tipus d’aules es troba directament relacionat
amb la pertinença a una classe social determinada. Els resultats mostren
que la pertinença a una classe social mitjana/ baixa està estretament
lligada al fracàs escolar y a l’exclusió social.
Paraules clau: classe social, educació, desigualtat, fracàs escolar,
exclusió social.

RESUMEN

El presente estudio tiene como objeto analizar el impacto que tiene el
nivel socioeconómico de las familias de clase media / baja en la formación
académica de los hijos. La investigación se ha llevado a cabo con
estudiantes de centros de inserción sociolaboral para jóvenes en riesgo
de exclusión social y de Formación Profesional Básica. Para tal finalidad
se ha empleado un cuestionario con lo que se ha pretendido estudiar si la
causa de que estos estudiantes se encuentren en este tipo de aulas está
directamente relacionada con la pertenencia a una clase social
determinada. Los resultados muestran que la pertenencia a la clase
media / baja está estrechamente ligada al fracaso escolar y a la exclusión
social.
Palabras clave: clase social, educación, desigualdad, fracaso escolar,
exclusión social.
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ABSTRACT
The purpose of this paper is to analyse the impact that the socioeconomic
level of mid/low income families has to on the academic career of their
children. The study was conducted with students coming from social and
labour integration centres for young people in risk of social exclusion and
students following basic vocational training studies (Formación Profesional
Básica). The research used a questionnaire through which it has been
analysed if the reason to belonging to a particular social class. The results
show that coming from mid/low income families is closely linked to dropout
and social exclusion.
Keywords: social class, education, inequality, dropout, social exclusion.
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1.JUSTIFICACIÓ, MOTIVACIONS I LIMITACIONS.

“L’ofici és un capital que resulta de la combinació de diferents capitals, i
atorga a les dones i als homes el seu passaport al món social. Amb
aquest capital es posicionen i prenen posició. Però també són
posicionats.”
(Bourdieu, 2008; 10)

Amb aquesta oració vull iniciar el present text, el qual correspon al Treball
de Final de Màster del Màster en Professor/a d’Educació Secundària, on
en concret a l’assignatura de Societat, Família i Educació hem tractat de
forma molt teòrica i de forma superficial, per qüestions de temps, les
conseqüències que les desigualtats econòmiques i socials tenen, a l’àmbit
educatiu, i en el futur tindran també a l’àmbit laboral, a l’àmbit social i per
tant també a l’àmbit econòmic per als i les alumnes que les sofreixen.
En aquest curs, a més hem abastat d’una forma més global que
específica tot allò que envolta la professió del docent: des de
l’organització d’un Institut d’Educació Secundària fins a psicologia o
pedagogia; i més de forma concreta, tot allò que caracteritza la professió
del docent de geografia i història, tant respecte a la matèria, com a
l’elaboració d’Unitats Didàctiques d’aquesta.
Tornant a la nomenada assignatura, he trobat en ella una manca de
motivació, ja que no se’ns ha mínimament guiat per a atendre a aquesta
part de l’alumnat que per a molts docents, aparentment sembla que
simplement no volen estar dintre de les aules per desmotivació i per
rebel·lia, però que al darrere aquest fet pot venir donat per unes causes
econòmiques, socials i familiars que pense, s’han de tenir molt en compte
a l’hora de treballar diàriament amb ells, i evitar l’abandonament
primerenc i el fracàs escolar. En definitiva, aquestes causes estan
provocades per la pertinença a una classe social mitjana / baixa. A més,
la manera més comuna d’actuar per part dels docents és intentar que
aquests alumnes “rebels” no entorpisquen el ritme de la classe, sense
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atendre realment a les seues necessitats, i esperar, simplement, a que
complisquen els 16 anys i deixen el institut. Aquest abandonament
primerenc es deu entre moltes altres causes, a la baixa autoestima dels
alumnes que fan que tinguen un autoconcepte d’ells mateixos negatiu, i
que a més no reben tampoc el recolzament dels seus pares, al no donar
aquests la suficient importància a l’èxit escolar.
Aquí és on jo em pregunte per quins motius el fet de pertànyer a una
classe mitjana / baixa porta lligada, quasi per norma, l’existència d’una
gran manca d’oportunitats educatives que en la majoria de casos
s’acaben consumant en fracàs escolar?
Així, al present treball, vaig a intentar explicar el per què d’aquesta
manca d’oportunitats educatives simplement pel fet d’haver nascut dintre
d’una família de classe treballadora, i per què a més repercuteix en molts
casos, en el futur de les vides d’aquesta part de l’alumnat incrementat
notablement el risc de patir exclusió social, on innegablement focalitzem
en l’educació com la cura d’aquest mal. Per tant, la procedència d’una
classe o d’una altra, va a afectar al lloc de treball que els i les joves
puguen trobar, al sou que aquests puguen guanyar, a l’entorn social on es
van a relacionar, es a dir, la forma i amb qui es van relacionar, a l’ambient
familiar que van a crear a les seues llars, al mode de vida que inculcaran
als seus fills i filles, mantenint així uns patrons intergeneracionals,
conductuals i culturals heretats dels progenitors, on ens molts casos la
situació pot agreujant-se per la manca de models alternatius.

El present treball vol fer palesa en primer lloc, en les desigualtats socials,
econòmiques i familiars que provoquen que molts joves de classe mitjana
i baixa, no tinguen el recolzament ni familiar, ni social, ni econòmic, ni
educatiu per a estudiar en igualtat de condicions. I que per tant fan que el
camí que s’ha de seguir per a cursar l’Educació Secundària Obligatòria (i
obtenir el Graduat en ESO), i mirant molt més lluny a l’horitzó, arribar a la
universitat, siga tan dur i costós en termes d’esforç personals i
generalment també en termes econòmics, que en la majoria d’aquest
casos provoque l’abandonament primerenc sense finalitzar l’educació
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obligatòria, o per altra banda l’elecció de vies alternatives per a l’obtenció
del Graduat; elecció que en el millor dels casos conclou amb la sortida del
sistema educatiu passats els 16 anys, amb l’obtenció de dit títol, i en el
pitjor, l’abandonament abans de l’obtenció d’aquest.
Podem trobar aquí per tant una total manca d’expectatives dels propis
alumnes sobre ells mateixos, on al no veure’s reforçats ni motivats, ni pels
docents, ni per les institucions, ni per part de les seues famílies,
decideixen abandonar el camí escolar.
Cal no oblidar que existeix una altra gran part de la societat, que si
gaudeix dels recursos econòmics suficients, del recolzament per part del
seu entorn social i familiar, i de la motivació per part del sistema educatiu
que els envolta, i que a més en molts casos aquests elegeixen una
educació privada que la classe mitjana / baixa no es pot permetre. Aquest
recolzament permet establir la prolongació del sistema educatiu entre
l’escola i la llar que afirma Bourdieu (Fernández, 2003; 151). I acabar així
l’educació secundària, i arribar a la Universitat i trobar una feina
qualificada, degudament remunerada, i mantenir així també uns patrons
intergeneracionals que s’identifiquen amb unes pràctiques culturals molt
concretes i faran del capital cultural (Fernández, 2003; 157) part de
l’herència per als seus descendents.
Per tal de dotar de realitat pràctica el treball, he decidit passar uns
qüestionaris a diferents centres educatius: per un costat a centres
d’inserció sociolaboral per a joves en risc d’exclusió social, i per altre als
cursos de Formació Professional Bàsica (FPB) d’Instituts d’Educació
Secundària. A aquests he desenvolupat una sèrie de qüestions que
intenten defensar i verificar les hipòtesis inicials. I en segon lloc, gràcies a
aquests, m’he adonat i he volgut reflexionar al voltant del problema social
que aquests joves tenen i al seu torn constitueixen per a la resta de la
ciutadania.
Mentre passava els qüestionaris als diferents centres i esperava a que els
alumnes els emplenaren, el seu comportament en aquest moment i
moltes de les respostes obtingudes després d’haver-les llegit, m’han fet
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adonar-me del problema social que aquests tenen i al seu torn suposen
per a la resta de la societat, i que a més, ells no són conscients de cap de
les maneres. Destacar també, la manca d’interès i la manca de
predisposició en molts dels joves, ja que lamentablement sembla que no
existeix cap motivació personal per a respondre les preguntes, i ho
demostren exclamacions com: “¡joder, cuántas preguntas!” o preguntes
com: “¿hay que contestarlas todas?”.1 D’aquest fet ja podem corroborar
incipientment aquest problema social del qual parlem. També crec
necessari assenyalar l’enorme quantitat de faltes d’ortografia, la brevetat
de moltes de les respostes obtingudes, quan si es té la voluntat es pot
contestar més esplaiadament i la quantitat també, de respostes de tall
bromista que manquen totalment de serietat per a ser utilitzades com a
font de treball, però que no obstant em ratifiquen el problema social
existent.
Per concloure, m’agradaria destacar les limitacions que he trobat per a la
realització de la investigació i recerca d’informació prèvia a l’elaboració del
treball. Com ja he dit anteriorment, la investigació realitzada ha estat
mitjançant la preparació d’uns qüestionaris per a ser emplenats per uns
estudiants d’un grup social molt concret i que per tant comparteixen una
situació social i acadèmica semblant: representen el fracàs escolar per
l’abandonament primerenc, però que no obstant actualment es troben
cursant les anteriorment nomenades vies alternatives per a l’obtenció del
Graduat o cursos d’inserció sociolaboral per a joves en risc d’exclusió
social.
Per a tal efecte, he hagut de fer una recerca de centres d’inserció
sociolaboral per a joves en risc d’exclusió social per un costat, i per altre
d’Instituts d’Educació Secundària on s’impartiren els cursos d’FPB, que al
seu torn estigueren disposats a col·laborar i per descomptat que
poguessin fer-ho. Aquesta tasca no ha estat gens fàcil. En alguns dels
casos la predisposició a col·laborar ha estat immediata i efectiva, fet que

1

Al present treball, s’han inclòs algunes de les respostes dels qüestionaris, els quals es troben
tots a l’annex. Per a la transcripció de totes les respostes s’han mantingut les expressions i
l’ortografia originals.
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personalment opine es deu a la sensibilització cap al problema i al seu
torn, a la creença en la necessitat de solucionar-lo en la mesura d’allò
possible. Per altre costat, en altres casos he trobat una predisposició
inicial també molt entusiasmada però que quan ha arribat el moment de
col·laborar, han deixat de donar resposta. I aquest és un fet que m’ha
sorprès molt negativament al venir de docents, que m’han demostrat que
no els importa el més mínim el problema existent que aquí volem treballar.
No obstant les limitacions, he decidit seguir endavant amb el present
treball utilitzant la informació que he pogut aconseguir.

2.DEFINICIÓ DE LES HIPÒTESIS
Inicialment anem a tractar de defensar la hipòtesi principal la qual es troba
al seu torn reforçada per tres hipòtesis secundàries. Així la hipòtesi central
defensa que la majoria dels i les alumnes menys afavorits acadèmicament
que han acabat abandonant l’ESO reglada disciplinar de forma
primerenca, i que per tant són els que major representació tenen a
l’educació secundària no reglada o a cursos d’inserció sociolaboral, venen
de famílies amb un poder adquisitiu mig/baix. I al seu torn, que aquest
abandonament primerenc comporta la no adquisició d’uns coneixements
mínims i d’unes habilitats socials, que fan que existeisca un risc d’exclusió
social i també, al seu torn minve les oportunitats per a entrar al món
laboral.
Les tres hipòtesis que recolzen aquesta principal es constitueixen a la
seua vegada en causes de la hipòtesi central, al torn que venen a definir
el context personal, educatiu i familiar que caracteritza a aquests alumnes
menys

afavorits

acadèmicament

que

han

escollit

diferents

vies

alternatives a l’ESO reglada.
La primera d’aquestes tres hipòtesis defensa que el nivell d’estudis dels
pares i mares, així com el lloc de treball que aquests ocupen, influencien
directament en les motivacions i aspiracions escolars dels alumnes. El
nivell d’estudis abastat pels progenitors pot ajudar o no a l’existència d’un
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capital cultural que aquests puguen transmetre als seus fills i filles, i que
per tant, implique per a l’estudiant viure a un context d’hàbits i pràctiques
culturals integrades a la seua llar. A més, la posició social de la família pot
provocar que se li done més o menys importància a l’èxit escolar. I en
segon lloc, el treball que aquests ocupen amb la conseqüent remuneració
econòmica, pot comportar que el poder adquisitiu familiar siga limitat, i
que no es puguen destinar els recursos econòmics necessaris per a
l’educació dels fills i filles. N’és un bon exemple el no costejar classes de
reforç, en el cas de que siguera necessari, on trobaríem ambdues
vessants: no valorar l’èxit escolar i per tant no intentar cobrir aquesta
necessitat, i no poder sufragar-ho econòmicament.
La segona sub-hipòtesi fa referència als motius personals que han portat
als alumnes a realitzar els cursos que estan cursant actualment i no l’ESO
reglada. Naturalment els motius personals reben una influència directa
dels familiars, dels docents i de les institucions. Aquests corresponen a
una manca de motivació tant interna (desig de superació) com externa
(família, docents, institucions) que ha desembocat en una baixa
autoestima i en una percepció negativa de les pròpies capacitats
cognitives, es a dir, una percepció negativa de l’autoconcepte, portant a
“rendir-se” primerencament.
Amb la tercera sub-hipòtesi volem defensar que aquests alumnes es
troben realitzant uns cursos que socialment simbolitzen l’última oportunitat
abans del fracàs escolar (cas de la FPB) o directament, el fracàs escolar
(cas dels cursos d’inserció sociolaboral). A la ment de molts professors,
igual que a la de gran part de la resta de la societat, existeix aquesta
mateixa percepció. I la gran majoria de docents que treballen amb ells
tenen unes expectatives molt baixes ficades en els propis alumnes, ja que
els consideren “casos perduts” i limiten els continguts actitudinals,
procedimentals i conceptuals, en funció de les expectatives que aquests
tenen. Així que en primer lloc volem veure la percepció que els propis
alumnes tenen d’allò que estan realitzant i les expectatives que tenen al
respecte, i poder comparar-ho a allò que existeix a la mentalitat de gran
part de la societat. I en segon lloc, la percepció que tenen del curs en
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general, dels docents i de les assignatures, es a dir, si perceben als
docents com agents implicats al procés educatiu, o pel contrari troben en
els docents desmotivats per les poques esperances que tenen ficades en
els propis alumnes.
3.METODOLOGIA
Per a portar endavant el treball de recerca utilitzarem com a mètode
d’investigació l’entrevista/qüestionari, considerat com una tècnica de
recollida d’informació social, útil per a l’obtenció de dades o informació de
tipus personal i a més de forma directa, sense intermediaris. El
procediment consisteix en la realització d’una consulta en referència a
opinions, costums, nivell econòmic i altres aspectes fonamentalment
acadèmics. Aquesta va dirigida a un conjunt selectiu d’individus, que
generalment comparteixen una situació social similar, i al seu torn es
consideren representatius de l’àmbit que es vol analitzar.
L’objectiu que s’ha perseguit a través d’aquest mètode és conèixer la
realitat familiar i acadèmica que envolta a una part molt concreta de joves:
aquests que per unes causes molt concretes cursen cursos de FPB o
cursos d’inserció sociolaboral, ja que anem a intentar defensar mitjançant
les hipòtesis exposades, que la realitat social, familiar i econòmica que els
envolta i la situació educativa a la qual es troben,venen molt estretament
lligades: una és conseqüència de l’altra.
Per tal, inicialment hem hagut de buscar els centres on es pot trobar una
representació important d’aquests joves: centres d’inserció sociolaboral
per a joves en risc d’exclusió social i Instituts d’Educació Secundària,
concretament als cursos de Formació Professional Bàsica. Ambdós tipus
de centres, amb contades excepcions, ens proporcionen un perfil de jove
entre 15 i 18 anys que es caracteritza per haver tingut un grau alt
d’absentisme durant els anys d’escolarització reglada, i que per tant,
manquen del nivell de coneixements bàsics, tant conceptuals com
procedimentals i actitudinals que estableixen els currículums per a
l’Educació Secundària Obligatòria (ESO): n’és un bon exemple la quantitat
de faltes d’ortografia que trobem als qüestionaris i les errades d’expressió
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i cohesió. També manquen d’habilitats suficients per a poder relacionar-se
socialment i d’una educació en maduresa personal, que els limita a l’hora
d’inserir-se de nou a l’educació reglada o al mercat laboral.
El següent pas després de la recerca de centres, ha estat l’elaboració del
qüestionari. Aquest ha estat elaborat seguint dos paràmetres: el primer la
informació que es vol aconseguir dels qüestionats; i el segon les
característiques i el tipus d’alumnes que van a respondre el qüestionari.
Per últim afegir que encara que el treball està elaborat en valencià, la
llengua utilitzada per a elaborar els qüestionaris ha estat el castellà, en
primer lloc pel percentatge d’immigrants (informació donada pels
responsables dels centres), i pel propi coneixement de la situació de l’ús
del valencià a la ciutat de València i el seu terme municipal.
Per últim, afegir que per a portar endavant dita tasca s’han pres
referències metodològiques d’articles del projecte Perifèries Escolars, on
les enquestes i els qüestionaris fonamenten gran part de les
investigacions portades endavant per dit projecte, ja que a més, al seu
torn coincideixen les línies d’investigació, les quals en ambdós casos es
centren en els alumnes menys afavorits acadèmicament i que al seu torn
es troben en risc de patir l’exclusió social. Per tant corresponen en
ambdós casos les línies metodològiques amb les línies d’investigació,
considerant-se un mètode òptim les enquestes i les entrevistes com a font
d’extreure informació personal i en primera persona.
Així, el qüestionari ha quedat d’aquesta manera:
1-Edad.

2-Sexo.

3-Lugar de nacimiento.

4-Lugar de residencia (barrio o pueblo).
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5-Profesión del padre / de la madre. Nivel de estudios del padre / de la
madre.

6-¿Por qué estás cursando este curso?

7-¿Por qué no has seguido estudiando la ESO?

8-¿Has pensado alguna vez en cursar Bachillerato y llegar a la
Universidad?

9-¿Qué esperas de este curso?

10-¿Piensas que te será fácil encontrar un trabajo relacionado con el
curso cuando lo finalices? ¿Qué trabajo?

11-¿Qué opinas del curso? ¿Te parecen adecuadas las asignaturas para
el futuro que quieres tener?

12-¿Qué opinas de los profesores? ¿Piensas que están implicados en el
curso?
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13-¿Qué opina tu familia de que realices este curso?

14-¿Les hubiera gustado que hicieras otra cosa? ¿Cuál? ¿Por ejemplo
seguir con la ESO y Bachillerato?

15-¿Tu familia te apoya en los estudios?

16-¿Te han ayudado en el pasado o te ayudan a la hora de hacer los
deberes?

17-¿Has ido alguna vez a clases de repaso o academias de refuerzo? En
caso de que la respuesta sea no, explica si quieres el motivo.

El primer paràmetre per tant respon a les hipòtesis defensades, i per tant
s’ha elaborat un qüestionari, a respondre de forma totalment anònima,
amb 17 qüestions de resposta oberta dividides en 4 grups: el primer grup
engloba de la qüestió 1 a la 5 amb preguntes de tipus personal com l’edat,
el lloc de naixement i de residència, i el nivell d’estudis i la professió dels
progenitors, on s’intenta fer una petita primera aproximació al context
social i familiar; el següent apartat, de la qüestió 6 a la 8, indueix a
reflexions pròpies de per què estan a aquests cursos i no als cursos
13

d’Educació Secundària reglada; el tercer grup de qüestions (de la 9 a la
12) demanen la percepció pròpia que els alumnes tenen respecte al curs
actual, les assignatures i els professors; i per últim el darrer grup, de la
qüestió 13 a la 17, inclou preguntes que busquen l’opinió de l’entorn
familiar respecte a la vida acadèmica dels seus fills i filles, i que al seu
torn denoten l’existència o no de cultura escolar entre els progenitors, així
com la valoració que fan de l’èxit escolar.
Per altre costat, el segon paràmetre seguit per a l’elaboració, com hem dit
respon al disseny del qüestionari i de les preguntes, les quals van a estar
elaborades a partir de la informació rebuda inicialment de part dels
responsables dels centres o dels professors amb els quals s’havia
contactat, i que responen a les característiques dels joves que van a ser
preguntats. Les qüestions s’han intentat elaborar des d’un llenguatge el
més simple possible, amb preguntes breus i concretes, ja que prèviament
se’ns havia informat que la majoria d’alumnes tenien un nivell de
comprensió lectora baix o molt baix, i si les preguntes es formulaven d’una
forma extensa, cabria la possibilitat de que alguns d’ells la respongueren
sense acabar de llegir-les. En segon lloc destacar el requadre en blanc
situat baix de cada pregunta, el qual serveix per a que els alumnes
pugessin veure millor cada pregunta i on col·locar la resposta. Idea també
portada endavant per recomanació dels professors i responsables amb
qui s’ha contactat.
En total al present treball presentem 43 qüestionaris emplenats per 43
persones (27 homes i 16 dones), recordem de forma anònima, que ens
proporcionen una mostra aleatòria, representativa no significativa,
estadística i qualitativa. Pel número de mostres no podem considerar-la
quantitativa, i a més en aquest primer treball no es busca realment
representar quantitativament les hipòtesi, podria ser un estudi futur, sinó
més bé qualitativament; igualment, com ja hem explicat anteriorment hem
treballat amb una quantitat de recursos limitada.
El primer centre que ha estat disposat a prestar la seua col·laboració ha
estat Asociación Periferia, situada al barri de Na Rovella, comunament
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conegut com el barri de la Plata. Aquesta és una associació que treballa
amb joves en risc d’exclusió social i que actualment oferta dos cursos,
que al seu torn suposen dos vies diferents per portar endavant el seu
objectiu de reinserir laboralment i social a joves en situació de
vulnerabilitat i de quedar exclosos socialment.
Per un lloc, l’associació es troba dintre del Contracte-Programa (abans
Pla Integra) de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.
Aquest pla ofereix uns programes-taller complementaris a l’ESO, pels
quals els alumnes divideixen el seu horari lectiu entre el Institut i
l’Associació on complementen les assignatures de l’ESO amb un curs que
els proporciona un certificat de Formació en Manteniment d’Edificis.
Aquest

busca

“incrementar

l’èxit

escolar

de

l’alumnat

i

reduir

l’abandonament escolar prematur mitjançant la subscripció del contracteprograma, entre els centres i l’Administració Educativa”. (Conselleria
d’Educació). Segons els responsables del centre, aquest programa
contribueix als objectius que es volen assolir en una doble vessant:
augmenta la motivació permetent la sortida de la rutina que suposa per a
molts d’aquests alumnes assistir durant tot l’horari lectiu al Institut, tenint
en compte que assisteixen per obligació i a disgust i al seu torn
proporciona una formació menys teòrica i més pràctica, ajudant a
augmentar de nou la motivació, i a visualitzar a l’horitzó de la ment dels
joves una formació focalitzada en el món laboral. Els alumnes entren al
curs de forma voluntària, baix el consentiment de pares, mares o
tutors/es, estant encara escolaritzats a l’ESO. En aquest cas al moment
de passar el qüestionari, hi havia 4 alumnes, cal dir que era dia de vaga
en contra de la LOMCE, i al venir d’un IES, alguns van exercir el seu dret
a la vaga.
Per altre costat el centre ofereix altre curs que la seua finalització suposa
l’obtenció d’un certificat de Formació en Hostaleria. Per tal d’entrar a
aquest curs s’ha de tenir més de 16 anys, la voluntat de cursar-lo, i
comptar també amb el consentiment dels progenitors. El curs consta
d’una part teòrica i d’una altra pràctica com ajudants de cuina a empreses
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del sector de l’hostaleria. En aquest cas l’aula estava completa amb els 8
alumnes que la composen, i tots van emplenar el qüestionari.
A l’hora de passar-lo, els alumnes no estaven avisats prèviament. El
director del centre els va explicar qui era jo, i seguidament els vaig
explicar per a que necessitava que contestaren les qüestions i en què
consistia el qüestionari, sempre deixant ben clar que era totalment anònim
i que per tal no escrigueren ni noms ni cognoms. Se’ls va convidar a no
emplenar-lo si així ho volien, però tots van accedir a fer-ho. També se’ls
va oferir ajuda si no entenien alguna de les preguntes, i se’ls va demanar
contestar amb tota sinceritat. Avançaré que naturalment es va seguir el
mateix procediment a la resta de centres. A ambdós casos, vaig arribar al
moment d’iniciar la primera classe, i fins que no vaig abandonar l’aula no
van començar la lliçó, així que no vaig tenir l’oportunitat d’observar quines
activitats es disposaven a realitzar.
A l’hora d’emplenar-lo vaig notar una mena d’entusiasme per part
d’alguns, prou mínim, com a que els cridava l’atenció el fet de que algú els
preguntés la seua opinió i s’interessés per la seua situació, alguns van
bromejar amb la qüestió on se’ls pregunta pel sexe (masculí o femení).
Molts es distreien molt fàcilment entre qüestió i qüestió, preguntant al
company del costat quines eren les seues respostes, motiu que
aprofitaven per xerrar, i el professor va haver de repetir varies vegades
que no miraren el qüestionari del company ja que les respostes eren
personals, i que es centraren en acabar de respondre-les totes. El primer
en finalitzar el qüestionari va tardar uns 10 minuts i el darrer en fer-ho uns
15.
En segon lloc, l’altra associació disposada a col·laborar ha estat
Iniciatives Solidàries, i en concret ha estat el centre situat a Benimàmet,
anomenat Centre d’Educació Laboral en Automoció (CELA). Aquest com
el seu nom indica és un centre d’Educació Laboral que proporciona una
formació bàsica en automoció i mecànica, on al finalitzar el curs els
alumnes reben un certificat de professionalitat, en paraules de la
responsable del centre “similar als que proporciona el SERVEF al
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finalitzar els seus cursos, sense una validesa acadèmica real, però que no
obstant obrí portes per a entrar al món laboral”. Són alumnes que es
situen en una franja d’edat entre els 16 i els 18 anys, i que ja no estan
escolaritzats a Instituts de Secundària. La majoria van abandonar l’ESO
sense finalitzar el tercer curs, i aquesta va ser una etapa caracteritzada
per l’absentisme escolar. A més, alguns d’ells tenen antecedents delictius.
Al curs que realitzen també tenen una part teòrica i altra pràctica. També,
l’entrada al curs és una elecció voluntària, i segons ens diu la responsable
del centre “el curs val per a que no estiguen tot el dia al carrer sense fer
res”.
Respecte al moment de passar els qüestionaris, es va seguir el mateix
procediment que a Asociación Periferia, com he explicat anteriorment.
Aquí al contrari que a l’anterior centre, no vaig notar cap mena
d’entusiasme ni de motivació, és més, quan els alumnes van tenir el
qüestionari al davant, molts van realitzar exclamacions com ¡Joder,
cuántas preguntas! O ¡¿Hay que contestarlas todas?! Al igual que a
l’anterior centre la majoria miraven les respostes que anaven anotant els
companys dels costats i aprofitaven per xerrar, mentre de nou la
professora responsable els instava a seguir responent. Aquí van tardar
una miqueta més de temps en respondre, entre 15 i 20 minuts. De 14
alumnes que cursen actualment el curs, aquest dia van assistir 9, i els 9
van respondre les qüestions. Afegir, que mentre els últims alumnes
emplenaven el qüestionari, els que ja l’havien entregat van seguir
realitzant l’activitat individual que van deixar per acabar l’últim dia, tal i
com la docent els va encomanar, així que vaig tenir l’oportunitat
d’observar en que consistia aquesta: a un full tenien les parts d’un motor
d’automòbil dibuixades, les quals havien d’acolorir amb diferents colors, i
escriure el nom de cadascuna d’aquestes.
Respecte als Instituts d’Educació Secundària els dos que ens han prestat
la seua col·laboració han estat l’IES Tavernes Blanques i l’IES Botànic
Cavanilles de la Vall d’Uixó. Vull destacar que he trobat certes diferències
entre aquest tipus d’alumnat que hem descrit per als centres d’inserció
sociolaboral, i aquell que es troba cursant FPB a Instituts d’Educació
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Secundària. La Formació Professional Bàsica constitueix una oportunitat
per a progressar al Sistema Educatiu, mitjançant la formació qualificada
en una professió obtenint un títol amb els mateixos efectes laborals que el
Graduat en ESO (en alguns casos també es pot aconseguir aquest). Per a
accedir s’ha de tenir entre els 15 (o complir-los durant l’any natural en
curs) i els 17 anys, i haver finalitzat tercer d’ESO, (amb excepcions, segon
d’ESO). Dintre de les capacitats a adquirir durant el període que dura la
formació,

trobem

la

de

“desenvolupar

una

identitat

professional

motivadora de futurs aprenentatges i adaptacions a l’evolució dels
processos productius i al canvi social.
Les diferències a les quals acabem de fer referència, responen sobretot al
moment de passar els qüestionaris. Assenyalar que encara que ambdós
tipus de centres conformen realitats diferents, aquestes comparteixen les
mateixes arrels. A l’IES, quan vaig entrar a l’aula, a ambdós centres no
estaven tampoc els alumnes avisats amb antelació, però inicialment
sembla que ho van prendre com una tasca més a portar endavant a l’aula,
ja que els van emplenar sense intentar veure les respostes dels
companys, més concentrats en les qüestions i sense aprofitar qualsevol
moment per a xerrar. Per altre costat, l’existència de faltes d’ortografia
també és més que notable. També ressaltar que no es va escoltar cap
comentari del tipus descrit per als centres d’inserció sociolaboral en
referència a les qüestions, i un fet que em va sorprendre va ser que
alguns es van interessar per la meua tasca de recerca per al TFM: em van
preguntar per a què eren els qüestionaris i què estava estudiant a la
Universitat.
A l’IES Tavernes Blanques van respondre els alumnes de 1r i de 2n curs
de FPB de Serveis Administratius: al primer curs hi van respondre el
qüestionari 4 alumnes de 6 matriculats (2 no havien assistit aquest dia a
classe) i a segon els 14 alumnes matriculats. Van tardar de 15 a 20
minuts en respondre. A l’igual que a CELA, aquí també vaig tenir
l’oportunitat d’observar, mentre els últims alumnes emplenaven el
qüestionari, allò que estaven realitzant a l’aula, concretament al 2n curs.
La professora es va limitar a llegir (a un PowerPoint) les respostes de les
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activitats que els alumnes havien d’haver portat fetes de casa, per tal de
que aquests les corregiren, i en finalitzar la correcció va passar a llegir un
esquema sobre l’organització jeràrquica d’una empresa. Els alumnes es
limitaven a escoltar.
I en segon lloc, a l’IES Botànic Cavanilles, van respondre el qüestionari 4
alumnes de 10 matriculats també al 2n curs de FPB de Serveis
Administratius, els quals van tardar uns 10 minuts en emplenar-lo. Aquí,
de nou, fins que no vaig abandonar l’aula, no van començar a la classe,
així que no vaig tenir l’oportunitat d’observar allò que estaven realitzant.

4.APROXIMACIÓ AL MARC TEÒRIC.
Existeixen molts estudis respecte a la influència que te la pertinença a una
determinada

classe

social

sobre

l’educació

i

els

processos

d’aprenentatge. Tradicionalment sols tenien accés a l’educació les classes
acomodades, i actualment, per llei, l’accés en igualtat de condicions a
l’educació a l’Estat espanyol és un dret que es troba plenament garantit
per a tothom independentment de la classe social gràcies al sistema
d’educació publica, no obstant:
“a pesar de l’extensió de l’escolaritat la desigualtat en les
oportunitats educatives entre les diferents classes s’han
mantingut estables” [...] s’ha incrementat l’escolarització de la
classe obrera, però ho ha fet també la de la resta de classes
socials, amb el qual les desigualtats es mantenen o
s’incrementen”. (Fernández, 2003; 150).
Per tant, podem afirmar que lamentablement l’establiment d’una educació
pública no garanteix que aquesta siga de qualitat per a tothom i que
proveisca a tots els i les alumnes de les mateixes oportunitats educatives,
al no garantir les necessitats pertinents a tots els escolars. Aquesta
mancança, desemboca en la gran majoria de casos en fracàs escolar.
Marchesi (2000) ens defineix el fracàs escolar com el moment al qual
aquells alumnes que finalitzen la seua permanència a un institut, no han
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assolit una preparació mínima que els permeta viure de forma autònoma a
la societat, així com trobar un treball, organitzar-se de forma independent i
comportar-se de forma cívica, responsable i tolerant. L’expressió més
paradigmàtica d’aquest fer es sintetitza en el percentatge d’alumnes que
no han obtingut la titulació que acredita haver finalitzat satisfactòriament
l’educació obligatòria.
Així, Escudero Muñoz (2013; 24) afirma que “el risc o el fracàs escolar no
són assumptes que pertanyen en exclusiva als estudiants que no volen o
no poden aprendre. També concerneix al sistema educatiu, als centres,
professorat i altres agents escolars que també mereixen ser interpel·lats i
desafiats.”
També, en paraules de Ruiz de Miguel:
“el procés d’ensenyament / aprenentatge no té lloc a un
ambient asèptic i aïllat, sinó que en ell influeixen tots els
aspectes emocionals que afecten a l’individu pel qual [...] és
necessari tenir en compte tots els ambients que rodegen a
l’individu a l’hora d’explicar el seu rendiment escolar, on la
família té un pes molt important [...]. (2001; 82)
Remarcant aleshores la gran importància que té la família al rendiment
escolar, Ruiz de Miguel (2001; 81) ens exposa els factors familiars dels
alumnes que influencien al procés educatiu dividits en dos blocs. Per un
costat trobem els aspectes estructurals de la família dintre dels quals
considera quatre variables: el nivell socioeconòmic familiar, la formació
dels pares i mares, els recursos culturals disponibles a la llar i l’estructura
familiar. Mentre que per als trets dinàmics aquest autor considera les
següents sis constants: l’ambient cultural familiar, les relacions pares-fills,
l’estil educatiu dels pares, l’ús del temps lliure, les demandes,
expectatives i aspiracions i el interès dels pares en les tasques escolars.
Cal no considerar ambdós blocs per separat, ja que podríem dir que
generalment els trets dinàmics en són conseqüència directa dels
estructurals.
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Bronfenbrennen per la seua part afirma segons els estudis realitzats, que
“quant més baixes són les possibilitats econòmiques, majors
probabilitats hi ha de que els pares mantinguen relacions
volubles i inestables entre sí, mostren desinterès per les
tasques acadèmiques, infravaloren les activitats culturals i
escolars i com a conseqüència no estimulen, motiven ni ajuden
adequadament a l’alumne que, amb freqüència, veurà disminuït
el rendiment”. (Ruiz de Miguel, 2001; 88).
Boudon per altra banda focalitza en les diferències de renda:
“Els grups socials amb menor poder adquisitiu tenen menys
probabilitats de plantejar-se alguna cosa tan costosa com la
Universitat. No vol açò dir que la matricula universitària siga en sí
cara, sí ho són els anomenats costos d’oportunitat: mantenir als fills
durant varis anys fora del mercat laboral”. (Fernández, 2003; 151).
I Bourdieu ens parla de la desigual distribució del capital cultural, entès
aquest com una sèrie d’hàbits i pràctiques culturals que els pares
transmeten als seus fills, i que al seu torn va en consonància del capital
econòmic, on per tant considera que:
“Hi ha estudiants, majoritàriament els de classe mitjana i alta,
les llars dels quals constitueixen una prolongació de l’escola.
En la mesura en que no existeisca una correspondència entre
les pràctiques culturals de la família (o de l’entorn comunitari
més proper) i les de l’escola el fracàs escolar sembla garantit.”
(Fernández, 2003; 151).
El fracàs escolar ve precedit d’un baix rendiment, i el qual pot ser
“definit com la discrepància entre la potencialitat de l’alumne i el
seu rendiment, i que en les seues últimes conseqüències
desemboca en fracàs escolar. Es parla de baix rendiment quan
ens trobem amb alumnes que no han adquirit en el temps
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previst, d’acord amb els programes establerts i les capacitats
intel·lectuals, els resultats que s’esperen d’ells.”
Per tant,
“el baix rendiment és un problema amb múltiples causes [...]:
factors individuals de l’alumne (referits a diversos àmbits, des
del cognitiu fins al motivacional), factors educatius (relacionats
amb continguts i exigències escolars, amb la forma de treballar
a l’aula i de respondre a les necessitats que presenten alguns
alumnes), i factors familiars (relacionats amb la major o menor
contraposició cultural entre un àmbit i altre).
Durant

l’etapa

escolar

de

l’alumne,

família

i

escola

comparteixen la funció socialitzadora, funció entesa com el
desenvolupament en cada individu d’aquelles habilitats i
actituds que constitueixen els requisits essencials per al seu
futur desenvolupament en la vida.” (Ruiz de Miguel, 2001; 83).
Per concloure, Escudero Muñoz (2013) defensa que existeixen
“contextos i situacions que representen algun tipus d’amenaça per als
subjectes que viuen en ells; determinades característiques d’alguns
estudiants que, al quedar exposats a aquests tipus de contextos i els seus
factors de risc, resulten més vulnerables que altres a sofrir efectes
indesitjables; i per altra banda trobem també factors protectors que
resideixen als subjectes, als seus entorns o a ambdós. Aquests darrers
són molt importants ja que poden contribuir en una gran mesura a
prevenir els efectes negatius, atenuar-los i fins i tot impedir que s’arriben a
consumar.” (p.25).
“-Contextos

i

situacions

de

risc:

situacions

constituïdes

per

esdeveniments, estructures, relacions i dinàmiques que comporten
criteris, requeriments i regles de joc que poden conduir a efectes
indesitjables per a determinats subjectes exposats a les mateixes.
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-Subjectes en risc: persones (o entitats) que a causa de certes
característiques personals, socials, comunitàries i familiars tenen altes
probabilitats d’arribar a resultats indesitjables al estar exposats a la
influència de situacions i contextos de risc per a elles.
-Efectes indesitjables: determinades conseqüències que poden derivar de
l’exposició a situacions de risc per als subjectes en risc, que representen
alguna forma de privació o exclusió de benestar, recursos capacitats,
actituds i relacions essencials, que qualsevol persona precisa per a portar
una vida digna tant en allò personal com en allò social, i ser capaços de
treure profit de les adversitats.
-Factors protectors: condicions, estructures i processos, recursos,
capacitats i actituds amb les que conten les persones front a les
adversitats i/o són ficades a la seua disposició per part d’altres (agents,
institucions, serveis), de forma que arriben a afrontar exitosament els
riscos, convertint-se en oportunitats per al present i el futur.” (p.27).

5.EXPOSICIÓ DELS RESULTATS
En primer lloc anem a presentar gràficament els resultats obtinguts dels
43 qüestionaris de forma quantitativa, per tal d’aportar una visió general
de les dades obtingudes; mentre que al següent apartat els hi analitzarem
aportant les respostes obtingudes com a exemples.

1-Edat.
20
15
10
5
0
14 anys

15 anys

16 anys

17 anys
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18 anys

2-Sexe.
30
25
20
15
10
5
0
Homes

Dones

3-Lloc de naixement.
35
30
25
20
15
10
5
0
Estat espanyol

Fora de l'Estat espanyol

4-Lloc de residència.
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40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ciutat

Poble

5-Professió del pare / de la mare. Nivell d’estudis del pare / de la mare.
30
25
20
15

Professió pare

10

Professió mare

5
0
Treball
qualificat

Treball no
qualificat

Treball semiqualificat

NC/Resposta
no útil

35
30
25
20
Estudis pare

15

Estudis mare

10
5
0
Menys d'ESO ESO i FP Mitjà Batxillerat i
FP Superior

25

Universitari NC/Resposta
no útil

6-Per què estàs cursant aquest curs?
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Moticavió curs
actual

Alta via
d'obtenció del
Graduat

No possibilitat Descontent amb Per tenir un títol
d'accés a altre
l'ESO reglada
curs

Altres respostes:
-Per les dificultats trobades a altres cursos: 2
-Motius personals de superació: 1
-Reinserir-se de nou als estudis: 1
-Per estudiar alguna cosa: 2
-Per trobar un treball: 2
-No contesta / Resposta no útil: 2

7-Per què no has seguit estudiant l’ESO?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Descontent /
Mal comportament Altra via d'obtenció No possibilitat de
dificultat / manca / expulsió de l'IES
del Graduat
seguir amb l'ESO
de motivació ESO
reglada
Altres respostes:
-Males influències socials: 2
-Passivitat i manca de motivació per part dels docents: 1
-No contesta / Resposta no útil: 4
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8-Has pensat alguna vegada en cursar Batxillerat i arribar a la Universitat?
25
20
15
10
5
0
Resposta favorable

Resposta no
favorable

NC/Resposta no útil

9-Què esperes d’aquest curs?
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Obtenció d'un títol

Aprendre una
professió

Poder seguir
estudiant

Altres respostes:
-Diversió: 1
-No contesta / Resposta no útil: 1
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Res

10-Penses que et serà fàcil trobar un treball relacionat amb el curs quan el
finalitzes? Què tipus de treball?
25
20
15
10

Facilitat de trobar treball

5
0
Resposta
favorable

Resposta no
favorable

NC / Resposta
no útil

12
10
8
6
Tipus de feina
4
2
0
Treball qualificat Treball no qualificat NC / Resposta no
útil
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11-Què opines del curs? Et semblen adequades les assignatures per al
futur que vols tenir?
30
25
20
Curs

15

Assignatures

10
5
0
Resposta favorable Resposta no favorable NC / Resposta no útil

12-Què opines dels professors? Penses que estan implicats en el curs?
35
30
25
20
15
10
5
0
Resposta favorable

Resposta no
favorable

NC / Resposta no
útil

13-Què opina la teua família de que realitzes aquest curs?
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Resposta favorable Resposta no favorable NC / Resposta no útil
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14-Els haguera agradat que feres altra cosa? Quina? Per exemple seguir
amb l’ESO y Batxillerat?
40
35
30
25
20
Altra opció

15
10
5
0
Resposta
favorable

Resposta no
favorable

NC / Resposta
no útil

30
25
20
15
Quina opció

10
5
0
Resposta
favorable

Resposta no
favorable

NC / Resposta
no útil

15-La teua família et recolza als estudis?
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Resposta favorable

Resposta no
favorable

NC / Resposta no útil
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16-T’han ajudat al passat o t’ajuden a l’hora de fer els deures?
25
20
15
10
5
0
Resposta favorable

Resposta no
favorable

NC /Resposta no útil

17-Has anat alguna vegada a classes de repàs o a acadèmies de reforç?
En cas de que la resposta siga no, explica si vols el motiu.
35
30
25
20
15
10
5
0
Resposta
favorable

Resposta no
favorable

NC / Resposta no
útil

Respecte al primer grup de qüestions (1-5) aquestes ens proporcionen
una primera aproximació al context personal, familiar i social al qual viuen
els qüestionats. El qüestionari l’han respost 27 homes i 16 dones.
Respecte a l’edat, el gruix de enquestats es troben entre els 16 (17
enquestats) i 17 anys (18 enquestats). Podem observar que el nombre
d’homes és considerablement més alt que el de dones, no obstant,
analitzar les diferències de gènere al fracàs escolar ens donaria per a
ocupar les pàgines d’un altre treball. Igualment, amb aquestes dades
podem entendre que el fracàs escolar estaria més estès entre els homes
que entre les dones. Per altre costat si mirem el lloc de naixement, podem
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observar que 14 dels enquestats són immigrants, front a 29 nascuts a
l’Estat espanyol. Els països de procedència dels immigrants són
majoritàriament d’Amèrica Llatina i Centreamèrica amb 8 enquestes, junt
a 4 del Magrib, i 2 de Portugal. Fet que va en consonància amb les
nacionalitats amb més representació poblacional d’immigrants a l’Estat
espanyol. (Institut Nacional d’Estadística; 4)
Com podem observar, el 32% dels alumnes enquestats són immigrants,
fet que va en consonància amb 10% de població immigrant resident a
l’Estat espanyol a l’any 2016 (4.418.898 habitants, de 46.438.422 totals).
(Institut Nacional d’Estadística; 2). Podem afirmar així que el percentatge
d’immigrants és relativament alt, i al seu torn, que el risc de fracàs escolar
també ho és. Les raons que porten als seus progenitors a emigrar venen
donades pel desig d’una millor qualitat de vida i de la recerca d’un lloc de
treball; comunament els llocs de treball que aquests troben a l’Estat
espanyol són no qualificats o semi-qualificats i amb unes roïnes
condicions laborals, que fan que aquestes famílies al país de residència
siguen de classe baixa.
Respecte al lloc de residència, ens interessa saber si aquest correspon a
barris humils de la ciutat o de l’àrea metropolitana d’aquesta, on
tradicionalment resideixen famílies de classe treballadora amb un poder
adquisitiu mitjà / baix. I alguns dels enquestats resideixen a barris com La
Coma, Na Rovella (comunament La Plata), Benicalap, Marxalenes i
Torrefiel.
I per últim, dintre d’aquest grup de qüestions en centrem en el nivell
d’estudis abastats pels pares i mares i la professió que aquests i aquestes
exerceixen actualment. En primer lloc respecte als pares, 21 dels
qüestionats desconeixen la professió dels pares (o han afirmat que no
treballen); per altre costat dels que si que ens han proporcionat la
professió, cap d’aquestes es pot considerar qualificada. El gruix
d’aquestes es troben entre les professions no qualificades (11) i les semiqualificades (9). I seguidament, si observem el nivell d’estudis abastat pels
pares, crida l’atenció 24 dels qüestionats o no han contestat o
desconeixen el nivell d’estudis abastat pel seu progenitor: que cap pare
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ha abastat estudis universitaris; i que solament 5 han abastat estudis
secundaris amb Batxillerat o Formació Professional Superior.
Per altre costat, si observem les respostes obtingudes respecte a la
professió de les mares, en trobem 12 no contestades o no útils, 25
afirmant que exerceixen un treball no qualificat, i a diferencia amb els
pares en trobem 5 casos on la professió exercida per la mare és
qualificada. Així, observant el nivell d’estudis abastat per les mares, en
tenim 24 qüestions no contestades o no útils, 4 amb estudis universitaris i
4 amb Batxillerat o Formació Professional Superior; la resta es troba entre
l’educació primària i l’educació secundària obligatòria.
Passant a la segona categoria de preguntes (de la 6 a la 8), on els
alumnes són induïts a reflexionar sobre per què es troben cursant la
Formació Professional Bàsica o els cursos per a joves en risc d’exclusió
social, trobem una gran diversitat de respostes. Les qüestions 6 i 7 (Per
què estàs cursant aquest curs? i Per què no has seguit estudiant l’ESO?)
realment constitueixen una mateixa qüestió preguntada de dues formes
diferents, fet gràcies al qual podem corroborar en part la veracitat de les
respostes, les quals més o menys coincideixen. Per a la pregunta 6, “la
motivació pel curs actual” ha estat la resposta majoritària (14 respostes), i
seguidament amb 7 respostes trobem “altra via per a obtenir el Graduat
Escolar”. Així, aquestes concorden més o menys, amb les respostes
donades per a la qüestió 7: 18 enquestats afirmen el “descontent, la
dificultat i la manca de motivació per a l’ESO reglada disciplinar”; mentre
que 6 afirmen com a causa el desig “d’altra via per a obtenir el Graduat
Escolar”. Crida l’atenció aquí també, els 8 casos que trobem on per
qüestions legals no poden seguir cursant l’ESO ordinària, al superar el
nombre màxim de repeticions de curs durant l’Educació Secundària
Obligatòria.
I per últim al ser qüestionats sobre si en algun moment de la seua vida
han pensat en cursar Batxillerat i arribar a la Universitat, 21 dels
enquestats han donat una resposta favorable, mentre que en front en
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trobem 18 que mai han pensat en haver seguit per aquest camí cap a
l’educació terciària. 4 no han respost o la resposta donada no és útil.
En tercer lloc, al següent bloc de preguntes (de la 9 a la 12) els alumnes
són qüestionats per la seua opinió respecte a les expectatives i la
percepció que tenen sobre els cursos actuals, les assignatures i els
professors. A la primera qüestió d’aquest bloc els alumnes són preguntats
sobre què esperen del curs que estan realitzant

actualment, i d’aquí

volem extreure la percepció que ells mateixos tenen de la situació on
estan, i la majoria de respostes donades estan dividides entre “l’obtenció
d’un títol” amb 19 respostes, i “aprendre una professió” amb 17. Solament
3 enquestats (tots estudiants de FPB) tenen el desig de seguir estudiant.
A la següent pregunta que han hagut de contestar: “Penses que et serà
fàcil trobar un treball relacionat amb el curs quan el finalitzes?” 21
enquestats afirmen que no consideren que vaja a ser fàcil trobar una feina
relacionada amb allò que estudien; mentre que un 11 consideren que si
que troben aquesta meta fàcil. Els 11 restants no ha donat resposta o
aquesta ha estat no útil. I respecte a la segona part d’aquesta qüestió, la
qual fa referència a quin tipus de treball pensen que poden trobar, 11
pensen que aquest podria ser un treball qualificat, front a 10 que opinen
que aquest serà no qualificat. I els 22 restants han donat una resposta no
útil, o directament no han respost.

Les dues següents preguntes que trobem a continuació al qüestionari
intenten extreure quina és la percepció que tenen els alumnes sobre les
assignatures i professors, i sobre la implicació d’aquests. En primer lloc
respecte al curs en general, 25 dels 43 alumnes tenen una opinió
favorable d’aquests, front a un 6 que la tenen desfavorable. I respecte a
les assignatures 28 les consideren adequades, front a 12 que no les
considera apropiades. I en segon lloc, respecte a l’opinió que tenen dels
professors, la gran majoria de qüestionats tenen una visió favorable dels
professors i professores, essent 29 dels enquestats. Solament trobem una
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resposta que afirma tenir una visió negativa dels docents. Les 13
respostes restants, corresponen a respostes no útils o no contestades.
A continuació, entrem a l’últim bloc de qüestions (de la 13 a la 17) que
giren al voltant de l’opinió i la percepció que tenen els pares i mares sobre
allò que estan cursant els seus fills i sobre la valoració que li donen a l’èxit
escolar.
En primer lloc l’opinió dels progenitors respecte al curs actual que cursen
els seus fills és majoritàriament favorable amb 40 respostes positives,
front a una resposta negativa, i dues on o bé no s’ha contestat, o la
resposta donada no és útil.

Seguidament, respecte a si els pares i mares hagueren desitjat altre camí
escolar per als seus fills i filles diferent a l’actual, la majoria de respostes
hi són també favorables essent 38 les respostes positives, i en segon lloc
respecte a quin hagués estat el camí desitjat, 27 d’aquests preferirien que
els seus fills i filles hagueren seguit amb l’ESO reglada i el Batxillerat.
Respecte a la qüestió de si les seues respectives famílies recolzen als
seus fills i filles en els estudis, hem aconseguit 40 respostes favorables.

Per finalitzar, les últimes dues qüestions a les que han hagut de
respondre els i les alumnes pregunten si algun membre de la família els
ha ajudat en el passat o els ajuda a realitzar les tasques per a casa, 23
afirmen que si, mentre que 19 afirmen que no han rebut aquesta ajuda; i
en segon lloc l’última pregunta consulta sobre si els enquestats han rebut
algun cop classes de repàs o reforç (externes a la família) on 29 afirmen
que les han rebut, front a 14 que afirmen que no.

6.ANÀLISI DELS RESULTATS
A continuació anem a passar a analitzar les respostes obtingudes dels
qüestionaris lligant els resultats amb les hipòtesis exposades al present
treball.
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La hipòtesi central de la qual es desprenen les tres següents, ve a
defensar que la majoria d’alumnes que cursen la FPB o els considerats
curs d’inserció sociolaboral, venen de famílies de classe mitjana / baixa, i
que principalment aquest n’és el motiu pel qual es troben aquí. Per tal, el
seu anàlisi el deixarem per a l’últim moment, ja que creiem més
convenient analitzar inicialment les tres hipòtesis que secunden aquesta
inicial. Així, les sub-hipòtesis es constitueixen al seu torn en part de les
causes de la hipòtesi principal; el llistat de causes n’és molt extens:
polítiques, institucionals, socials, familiars, etc. No obstant aquí ens en
tractem solament algunes d’aquestes. Per tant, quan més defensades
estiguen les sub-hipòtesis a través a les respostes dels qüestionaris, més
ferma serà la defensa d’aquesta hipòtesi central.
La primera sub-hipòtesi la trobem fortament reforçada per una part, per
les respostes dels alumnes: el nivell d’estudis abastat pels progenitors,
així com el lloc de treball que aquests ocupen, fets que marquen la classe
social, tenen una influència directa sobre el nivell d’estudis que els seus
fills i filles han abastat o abastaran. I podem dir el mateix respecte al lloc
de treball, ja que exceptuant el cas del alumne que desitja seguir
endavant amb els estudis, i cursar Psicologia a la Universitat, el qual veu
potencialment augmentades les possibilitats de trobar un bon lloc de
treball, la resta no obstant, aspiren a llocs de treball no qualificats o semiqualificats en el millor dels casos. No obstant com més endavant veurem,
les respostes de les qüestions 13, 14, 15, 16 i 17, no ens permeten
reforçar fortament la hipòtesi.
La majoria d’alumnes (33) no han contestat el nivell d’estudis abastat pels
pares (o la resposta és incorrecta), fet que podem pensar que es deu en
alguns casos al desconeixement, que al seu torn ens ajuda a reforçar de
nou la hipòtesi, ja que podem albirar la manca de cultura escolar, i la poca
importància donada als estudis per part d’uns pares i mares que no fan
sabedors als seus fills del nivell d’estudis que tenen. De les respostes útils
(10) solament 5 han abastat estudis de Formació Professional i/o
Batxillerat. No he trobat als qüestionaris cap pare amb estudis
universitaris, no obstant hem trobat quatre mares, essent una xifra molt
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baixa, que si que han abastat estudis terciaris. I observant els llocs de
treball, la majoria (25) ocupen treballs no qualificats.
L’únic cas que trobem dels 43, el qual si que pretén arribar a la universitat
(estudiar Psicologia) ha contestat que el pare (en aquest cas padrastre)
arribà a cursar 3r de Medicina i la mare ha finalitzat un Grau Superior
d’Administració, encara que no exerceix el lloc de treball corresponent.
I per altre costat, si observem les qüestions que tracten sobre el
recolzament dels pares, tant econòmic com motivacional, podem dir que
no podem reforçar la hipòtesi en aquesta segona part. A la qüestió sobre
que opinen les famílies dels cursos que realitzen actualment els seus fills i
filles, la resposta majoritària donada per 40 alumnes, és que les seues
famílies ho valoren positivament. No obstant, si observem les respostes
de la següent pregunta, podem observar que 38 dels joves afirmen que
els seus pares i mares hagueren desitjat un camí diferent en termes del
nivell educatiu abastat. Així que aquí podem observar com els progenitors
estan contents en allò que els seus fills i filles realitzen actualment, i ho
atribuïm a una mena de resignació, ja que els seus fills no estan estudiant
el que ells volien inicialment (per exemple, 9 alumnes afirmen que el desig
dels pares haguera estat el cursar cicles formatius superiors o estudis
universitaris) però al menys estan intentant altres camins per tenir una
última oportunitat, com afirmen alguns dels enquestats:

13-Què opina la teua família de que realitzes aquest curs?
R1: “Que aprenda algo.”
R2: “Les parece perfecto.”
R3: “Pa que siga estudiando asi el dia de manyana tendre un trabajo
bueno.”
R4: “La verdad que no les gusta, porque queria que me sacara el
graduado pero esto me sirve de algo.”
R5: “Les encanta.”
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Per aquesta part, podem concloure que els pares i mares estan d’acord
en que els seus fills estudien i a més hagueren preferit l’adquisició per part
dels seus fills d’uns nivells d’estudis superiors, donant a entendre
l’existència d’una valoració positiva cap a l’èxit escolar, així que la nostra
hipòtesi, com ja hem avançat, no la podem defensar totalment amb les
respostes rebudes.

Seguint amb la següent qüestió, la qual pregunta directament si les
famílies els i les recolzen en els estudis, els alumnes han afirmat
majoritàriament i de forma rotunda que si (40 respostes). No obstant
entenem que les famílies estan d’acord en que els seus fills estudien, i per
tant podem afirmar que motiven i recolzen moralment als seus fills.

No obstant, amb les respostes obtingudes a les últimes dues preguntes,
podem extreure que el recolzament material entès en termes pràctics i
econòmics no es tan rotund. Per tant, aquestes dues últimes qüestions si
que vindrien a recolzar mitjanament, ja que les respostes es troben
polaritzades. A la qüestió si han rebut ajuda per part de la família per
realitzar les tasques escolars per a casa, 19 han afirmat que no, front a 23
que han afirmat que si.

D’aquí entenem que quasi la meitat dels

enquestats no han rebut ajuda pràctica, encara que en algun moment ho
han necessitat per part dels seus progenitors. Cal tenir en compte, que
generalment les classes treballadores, ocupen uns llocs de treball amb
llargues jornades laborals, que a més no es troben degudament
remunerades, després de les quals pot ser no els quede massa temps per
a ajudar als fills i filles amb les tasques, o a estudiar per exemple, la
vesprada d’abans d’un examen. Exemplifiquem a continuació amb
algunes de les respostes més paradigmàtiques:

16-Te han ayudado en el pasado o te ayudan a la hora de hacer los
deberes?
R1: ”Nunca en mi vida”.
R2: “Me ayudan desdel pasado”.
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R3: “En lo que pueden, siempre y cuando yo les pida ayuda”.

I per altra banda, amb la qüestió de si alguna vegada han rebut classes
de reforç volíem intentar saber si els pares fan efectiu aquest recolzament
cap als estudis de forma econòmica, on per descomptat cal tenir en
compte que les famílies de classe treballadora tenen un poder adquisitiu
limitat que en molts casos sols permet cobrir les necessitats més
bàsiques, com poden ser l’alimentació i la vestimenta per exemple, i no
deixa marge per a les necessitats educatives. Aquí l’opinió majoritària (29)
han contestat que si que han rebut classes de reforç, front a 14 que
afirmen que no. Així que la hipòtesi no la trobem fortament reforçada, però
aquests 14 casos ens ajuden igualment de forma paradigmàtica: entenem
per la situació acadèmica a la qual es troben aquests alumnes, que
probablement hagen requerit d’aquest reforç però per diverses qüestions,
no l’han rebut. I aquí trobem altre motiu pel qual, els fills de classe
treballadora es troben en desavantatge amb els que han nascut a famílies
acomodades. Podem exemplificar amb algunes respostes:

17-Has ido alguna vez a classes de repaso o academias de refuerzo? En
caso de que la respuestasea nom explica si quieres el motivo.
R1: “No, no me hace falta”.
R2: “No, no me gustan esas clases”.
R3: “Una vez. Aunque pienso que en inglés lo necesitaria. Pero el nivel de
la Básica opino que lo tengo superado”.
R4: “No ay dinero pa esas tonterias”.
R5: “Si para no suspender”.

Les qüestions (qüestions 6 i 7) que responen la segona sub-hipòtesi
intenten respondre a les raons personals, i que al seu torn ens mostren la
percepció que els alumnes tenen d’ells mateixos, per les quals aquests
joves van abandonar el camí de l’ESO reglada. La majoria de respostes
donen suport a la nostra tesi, ja que respostes com que aquests cursos
constitueixen “altra via per a l’obtenció del graduat” o que “no agradava
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l’ESO” ens donen a entendre que a l’ESO reglada no es trobaven
còmodes ni motivats, i que no obstant els agrada més el curs actual, i
entenem que es déu a un major grau de motivació. Aquí, sabent que el
grau d’exigència i de dificultat a l’ESO disciplinar és més alt, i junt a la
manca de motivació entenem que aquests alumnes han abandonat el
camí per no veure’s capaç a seguir endavant amb ell, al tenir un
autoconcepte negatiu de les seues potencialitats. Per altre costat, trobem
8 alumnes que al haver repetit dues vegades dintre de l’educació
secundària obligatòria no poden seguir aquest camí, i han decidit entre la
resta d’alternatives existents.
M’agradaria a continuació aportar algunes de les respostes més
paradigmàtiques que trobem als qüestionaris:
7-Per què no has seguit estudiant l’ESO?
R1: “Me resultaba difícil y sacaba malas notas”.
R2: “Por que no me gustaba y no tenia interes.”
R3: “No me motivaba.”
R4: “Por que se me hacia imposible.”
R5: “Porque los profesores no prestan atención a sus alumnos, solo van a
lo que van y con los malos alumnos llega un punto que se pasan.”
R6: “Porque es bastante difícil y los profesores se pasan.”
R7: “Por que no me veia capacitada y me daba mucha pereza estudiar.”

Seguidament, dir que la meitat dels qüestionats han afirmat que en algun
moment de la seua vida pensaren en seguir estudiant Batxillerat i arribar a
la universitat, no obstant per diverses circumstàncies han abandonat
aquest camí, entre d’altres com acabem de dir, la manca de motivació, la
manca d’expectatives degut a una baixa autoestima, i la dificultat per
seguir endavant al no tenir el reforçament necessari.
Respecte a la tercera sub-hipòtesi, l’havem analitzat des de tres
perspectives: per un costat la podem veure reforçada, si tenim en compte
allò que vam poder observar al moment de passar els qüestionaris a dos
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centres en concret, a CELA i al 2n curs de FPB de l’IES Tavernes
Blanques. Com hem detallat a l’apartat de metodologia, les activitats que
vam poder observar al moment de passar els qüestionaris a aquests dos
casos en concret, denoten una manca d’expectatives per part dels
docents cap als seus alumnes: a l’IES Tavernes Blanques, en cap
moment els alumnes van prendre un paper actiu, la seua funció era
escoltar, i al moment de la correcció de les activitats, comprovar si les
seues respostes corresponien amb les donades per la professora, on en
cap moment aquesta va voler saber quines eren realment les respostes
que els alumnes havien donat per tal de corregir-les. Al cas de CELA, on
trobem alumnes situats entre els 16 i els 18 anys, la tasca d’acolorir les
parts d’un motor i escriure el nom d’aquestes fa veure de nou la manca
d’expectatives de la docent en els estudiants.
Des de l’altra perspectiva, la dels alumnes, la hipòtesi no obstant, no es
veu fortament reforçada, ja que realment les respostes respecte a la
qüestió “què esperes del curs actual?” es troben polaritzades. 19
enquestats sols veuen el curs com la simple obtenció d’un títol, mentre
que en front d’aquesta resposta, 17 si que ho veuen com el camí per a
aprendre una professió. Així que podem entendre que més o menys la
meitat no tenen massa esperances ficades en allò que estan fent, i
solament ho veuen com el camí necessari per tenir alguna cosa que
certifique el curs que han realitzat, mentre que l’altra meitat consideren
que el curs els va a servir per a aprendre i poder desenvolupar-se
professionalment en treballs relacionats amb allò que han estudiat.
Exposem a continuació algunes de les respostes donades:
9-Què esperes d’aquest curs?
R1: “Aprovar”.
R2: “Aprender un oficio”.
R3: “Llegar a ser algo”.
R4: “Poder aprender cocina y trabajar de eso”.
R5: “El titulo”.
R6: “Aprobar y sacarme el título”.
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I respecte a la percepció que tenen dels docents per un costat, i de les
assignatures per l’altra, observant les seues respostes veiem que la
nostra hipòtesi no es troba fortament recolzada, ja que per exemple
l’opinió majoritària respecte a les assignatures és que veuen aquestes
apropiades per al futur que volen tenir (28 respostes a favor) i per tant
tenen una percepció positiva d’aquestes, mentre que 12 alumnes tenen
una opinió desfavorable. I el mateix ocorre amb la percepció que tenen
dels docents, ja que 29 dels enquestats tenen una opinió fortament
positiva respecte a la implicació dels docents. Així que d’acord amb les
respostes donades pels alumnes, no podem defensar la nostra hipòtesi, la
qual afirma que els docents no s’impliquen per no tenir expectatives en
obtenir uns resultats positius. Podem aportar com a respostes
paradigmàtiques les següents:

11-Què opines del curs? Et semblen adecuades les assignatures per al
futur que vols tenir?
R1: “Una tonteria”.
R2: “Si, está entretenido y así aprendo muchas cosas. Las asignaturas
que damos son las que fundamentalmente necesitamos y tenemos”.
R3: “Para el futuro de mis estudios las asignaturas no me son muy utiles
pero son basicas en el aprendizaje”.
R4: “Para mi futuro no pero si que me enseñan cosas interesantes”.
R5: “Me parece muy fácil. Pienso que el nivel exigido es muy bajo“.

12-Què opines dels professors? Penses que estan implicats en el curs?
R1: “Son mui buenos profesores todos”.
R2: “Algunos mejores que otros, lo que si es que te ayudan si tienes algun
problema”.
R3: “Todos tienen sus más y sus menos”.
R4: “Algunos si pero otros como que se la suda lo que agamos”.
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R5: “Mi tutora sustituta es un claro ejemplo de un buen profesor, el resto
hijos de puta”.
R6: “Muchos de ellos si, otros parecen que vayan desorientados o no se
sepan explicar hacia nosotros”.

Per finalitzar, afegir que la hipòtesi central la podem recolzar de forma
general amb les respostes aconseguides, no obstant de forma concreta,
algunes de les hipòtesis se’ns queden per defensar fortament, fet que ens
dona per a reflexionar al respecte de les preguntes, la formulació o
d’addició de noves, per a futurs estudis on aprofundir més el tema, així
com defensar més efectivament aquestes. No obstant, a les conclusions
desenvoluparem millor aquest fet.

7.EL PROBLEMA SOCIAL DESCOBERT.
“L’ésser humà està obligat a elegir en la societat la via a través de la qual
pot enriquir-se a sí mateix, i a la vegada contribuir també a l’enriquiment
de la societat”.
Esta facultat d’elecció és un gran privilegi de l’home en el si de la creació,
però és també, al mateix temps, un fet susceptible de destruir tota la seua
vida, doncs una mala elecció faria fracassar tots els seus plans i el
convertiria en un ésser desgraciat.” (Alvarez-Uria, 2007; 25).
Acabem d’abordar l’anàlisi de la informació explícita aconseguida
directament de les respostes donades pels enquestats als qüestionaris,
no obstant, considere de gran importància tenir en compte la informació
implícita, ja que també ens diu molt respecte als enquestats.
El gran nombre de faltes d’ortografia, i d’expressió i cohesió que trobem a
les respostes, junt a la manca de motivació per a respondre-les i la
quantitat d’aquestes de tall bromista que al seu torn denoten una total
manca de serietat, exceptuant alguna excepció, fan veure per descomptat
el problema social que aquesta part dels joves de la nostra societat tenen.
Ja que sincerament pense que per exemple, no són conscients ni de les
faltes d’ortografia que han comés i per tant és impossible que aquesta
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errada es puga corregir, ja que no són conscients ni de la seua existència.
I que al seu torn pense correspon a una mena d’analfabetisme, al no
saber escriure correctament i a més no ser-ne conscients de les errades
que estan cometent.
Aquests factors, junt al comportament que en concret vaig poder observar
als centre d’inserció sociolaboral per a menors en risc d’exclusió social,
que vaig poder observar per part dels alumnes al moment de passar els
qüestionaris, també em van fer adonar-me de la manca d’habilitats socials
i per tant de comunicació que aquests tenen, i que fan que la seua
entrada al món laboral siga difícil, i per tant, el camí per a sortir de
l’exclusió social siga dur i pràcticament impossible. Aquest problema
social el podem evidenciar amb les següents dades.
A

continuació,

presentem

xifres

actuals

d’abandonament

escolar

presentades per l’informe “Panorama de la Educación. Indicadores de la
OCDE 2016. Informe español”.

Font: Panorama de la Educación, 2016; 15.

A la present gràfica podem observar com el percentatge de graduats en la
segona etapa de l’Educació Secundària Obligatòria n’és d’un 74%,
situant-se 12 punts per baix de la mitjana europea (86%) i de la mitjana
dels països de l’OCDE (85%). Açò vol dir que quasi un de cada quatre
44

alumnes no acaba l’etapa obligatòria de l’educació, i per tant no obté el
títol del graduat escolar en ESO: “qualificació mínima per a accedir al
mercat laboral sense problemes i amb èxit, reduint-se amb aquest nivell
educatiu el risc de desocupació.” (Panorama de la Educación, 2016; 15).

Al moment actual, la LOMCE ens presenta set competències clau , les
quals corresponen a les orientacions de la Unió Europea que reclamen:
“la necessitat de (la seua) l’adquisició [...] per part de la ciutadania com a
condició indispensable per a assolir que els individus abasten un ple
desenvolupament personal, social i professional que s’ajuste a les
demandes d’un món globalitzat i faja possible el desenvolupament
econòmic vinculat al coneixement”. (Ministeri d’Educació; competencias
clave).
I més concretament dintre d’aquestes set, trobem les Competències
Socials i Cíviques (CSC), i concretament la Competència Social la qual fa
referència al benestar personal i col·lectiu. Requereix entendre la forma a
través de la qual les persones poden pretendre tenir un bon estat de salut
física i mental, per a elles mateixes, per al seu entorn familiar i per al seu
entorn social.
D’aquí podem extreure que és necessària una implicació total per part de
familiars, institucions i docents per tal de pal·liar en la mesura d’allò
possible aquest problema, ja que una societat no pot avançar si part
d’aquesta es troba en aquestes circumstàncies, ni tampoc es pot
considerar democràtica, si permet que les desigualtats educatives es
perpetuen generacionalment provocant al seu torn desigualtats socials i
econòmiques. Entenem igualment que la tasca primordial és de voluntat
política, no obstant la inexistència d’aquesta, des de les aules poden
esforçar-se per dipositar el nostre granet d’arena.
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8.IMPLICACIONS PER A LA PROGRAMACIÓ DOCENT DE GEOGRAFIA
I HISTORIA.
A continuació descriuré breument i de forma general, ja que l’elaboració
d’una Unitat Didàctica no ens pertoca en aquest tipus de TFM, i des dels
coneixements

que

he

adquirit

al

Màster,

les

implicacions

que

personalment pense que pot tenir el problema educatiu i social descrit al
llarg d’aquestes pàgines per a elaborar una programació docent
d’aquestes matèries. En concret parlaríem de l’assignatura de Ciències
Socials dintre del bloc comú de Comunicació i Societat I i II de la Formació
Professional Bàsica, ja que es troba dintre d’un dels dos casos que hem
treballat; naturalment les matèries pròpies dels cursos dels centres
d’inserció sociolaboral queden fora del nostre abast.
Amb la informació existent als qüestionaris és pot intuir fàcilment la classe
d’alumnat que tenim al davant, no obstant opine que també seria molt
important conèixer el passat acadèmic d’aquests: si són repetidors, si han
tingut un alt grau d’absentisme però finalment han decidit reprendre els
estudis, si provenen d’altres països...
Principalment pense que

s’hauria de focalitzar

en abastar uns

coneixements mínims, però intentar que aquests estiguen ven assolits
pels alumnes, ja que per ficar-ne un exemple no es podria explicar la
Revolució Francesa si els alumnes no tenen uns coneixements mínims
sobre que era el feudalisme i quins trets característics tenien les societats
estamentals. Per tal, en primer lloc caldria conèixer els coneixements
previs dels alumnes, i per descomptat també les seues motivacions, i en
el cas de que no les tinguen buscar-se o crear-les mitjançant activitats
pràctiques inicials que puguin despertar el seu interès. Inicialment es
podria partir d’una activitat on simplement explicaren si alguna vegada
han estat a França i que recorden, o si algun conegut proper ha estat i els
ha contat alguna cosa al respecte, junt a la visualització d’imatges dels
elements més simbòlics del país gal i des d’aquí ens endinsaríem poc a
poc en la història del país fins arribar al 1789.
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Altre tipus d’activitat per a despertar el seu interès podria ser, la
visualització d’una pel·lícula ambientada en aquest país, d’un gènere
proper als gustos dels alumnes, amb una temàtica que no hauria de ser
obligatòriament històrica, però que no obstant desperte un interès inicial
per França, i poder introduir així el tema històric.
Per altre costat i degut a la manca de cultura escolar que n’és més que
observable a través de la majoria de qüestionaris, s’observa una
necessitat imperant d’intentar impregnar-ne als alumnes d’aquesta. Llevat
de contades excepcions, la major part dels enquestats no valoren l’èxit
escolar, i pense que aquest fet es podria deure al fet de no trobar cap
mena de relació entre allò que veuen dintre de les aules de secundària i la
seua vida diària. I per tant no valoren l’èxit escolar ja que no el veuen útil.
Com a una de les idees clau del present treball, hem aportat la manca de
cultura escolar per part dels progenitors, per tant en primer lloc seria
necessari treballar amb aquest al respecte, no obstant abordem aquí com
tractar-ho des de l’aula amb els alumnes.
Pel tal de fer valorar l’escola i les pràctiques educatives, seria necessari
fer veure com de tot allò que s’aprèn als centres educatius deriven molts
factors que poden influir tant positivament com negativa a les seues vides.
Ja que d’aquí a més d’aprendre uns coneixements, s’adquireixen les
habilitats socials i la maduresa personal necessària per a desenvolupar-se
personalment i social en el futur.
S’ha d’intentar fer-los entendre que quan més alt arriben a l’escala
educativa, més altes seran les seues possibilitats de trobar una feina ben
remunerada i amb unes bones condicions laborals, fet que al seu torn els
proporcionarà un més alt grau de llibertat personal per poder gaudir dels
altres àmbits de la vida.

9.CONCLUSIONS I FUTURES INVESTIGACIONS.
Per concloure amb el present treball destacarem possibles investigacions
futures tant per a aprofundir i obtenir més dades dels diferents aspectes,
com per a extreure en alguns casos uns resultats millor fonamentats.
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Algunes hipòtesis les hem pogut defensar amb més força que altres,
igualment som conscients de que 43 qüestionaris no són representatius
de la realitat, no obstant, si que ajuden a intentar visualitzar-la
lleugerament. Per tant per a futures investigacions es podria augmentar
considerablement la quantitat de qüestionaris per tal d’elaborar un estudi
més representatiu de la realitat. A més, per a aquestes futures
investigacions també caldria canviar algunes qüestions així com elaborarne de noves, per tal de poder defensar millor algunes de les hipòtesis
A més si tenim en compte la realitat canviant que envolta les societats
occidentals actuals, on la crisi iniciada al 2008 està minvant el poder
adquisitiu de moltes famílies, i sumint en la pobresa a una gran quantitat
d’aquestes, podem entendre que la realitat que hem intentat explicar al
present treball abastarà cada vegada a una major quantitat de joves, i per
tal pense que és molt necessari tenir-la en compte, i lluitar des de les
aules per a que les dades de fracàs actuals no vagen en augment, i per a
què la pertinença a la classe treballadora no porte lligat “per norma” el risc
d’exclusió social. Ja que tenint en compte algunes dades que anem a
presentar a continuació, el panorama que se’ns presenta no és gens
alentidor.
Apropant-se una mica més al nostre territori, si observem el nombre de
graduat en ESO per al País Valencià trobem que una alt percentatge
d’aquests no ho han fet per l’ESO reglada disciplinar. Les següents xifres
mostren el nombre total de graduats en ESO, així com el nombre de
graduats en cadascuna de les vies existents per a tal.
ESO RG
Curs

2013-14

Província

No PDC

PDC

PQPI2

FPA

TOTAL

Alacant

9.352

1.402

1.643

1.256

13.653

Castelló

2.966

376

464

446

4.252

València

14.029

1.651

1.783

1.661

19.124

2

El curs 2014-2015 va estar l’últim any on s’oferia el anomenat PQPI, passant a anomenar-se
Formació Professional Bàsica. En aquest mateix curs s’implantà el primer curs de FPB, i per al curs
2015-2016 el segon. I per tant els primers graduats a través de FPB han estat al curs 2015-2016.
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2014-15

Alacant

9.883

1.433

1.689

1.195

14.200

Castelló

3.160

419

549

410

4.538

València

14.868

1.688

2.010

1.496

20.062

Font: Conselleria d’Educació. 2017.

Aquí, podem observar que per al curs 2013-2014 al conjunt del País
Valencià es van graduar en ESO 37.029 joves. D’aquests 26.347 (71%)
ho van fer a través de l’anomenada ESO Reglada (excloent el PDC),
mentre que 10.682 (29%) ho van fer a través de PDC, PQPI i FPA. Per al
curs 2014-2015 les xifres es mantenen més o menys estables, amb un
total de 38.800 graduats, on 27.911 (72%) ho han fet per l’ESO Reglada, i
10.889 (28%) per la resta de vies. Com podem observar ambdós
percentatges són molt semblants, però la conclusió que podem extreure
és que quasi 3 de cada 10 alumnes no es graduen mitjançant l’ESO
Reglada disciplinar, i ho fan mitjançant les vies alternatives creades.
Per altre costat, també creiem necessari destacar la taxa de matriculació
als cursos de Formació Professional, els quals es diferencien dels estudis
propedèutics (el Batxillerat) destinats a permetre l’entrada als estudis
terciaris, per ser l’entrada directa al món laboral, i al seu torn una via
extraordinària per a obtenir el Graduat Escolar. Així al següent gràfic
podem observar el nombre de matriculats als cursos de Formació
Professional (Bàsica, Grau mitjà i Grau Superior) per Comunitat
Autònoma. Si ens fixem en la FPB, la qual ens pertoca, podem observar
que el País Valencià lidera (per darrere d’Andalusia, la comunitat amb
més habitants de l’Estat espanyol) amb el major nombre de matriculats,
9.442 per al curs 2015-2016.
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Font: Datos y Cifras. 2016; 20.

I per últim, destacar les pèssimes dades respecte a la mobilitat
intergeneracional a l’educació:
“A l’Estat espanyol, han abastat l’Educació Terciària, un 28’4% dels joves
els pares dels quals tenen un nivell inferior a la segona etapa d’Educació
Secundària, un 46’8% els pares dels quals tenen un nivell màxim de
segona etapa d’Educació Secundària, y un 68’6% els pares dels quals
han abastat l’Educació Terciària.” (Panorama de la Educación. 2016; 12).
La mobilitat intergeneracional a l’educació es pot definir com la proporció
d’individus que han abastat un nivell d’educació diferent al dels seus
pares, superior (mobilitat ascendent) o inferior (mobilitat descendent),
mentre que es produeix l’statu quo en educació quan els fills abasten el
mateix nivell d’educació que els seus pares.
Aquí podem comprovar la manca de mobilitat intergeneracional existent a
l’Estat espanyol a l’àmbit acadèmic. El fet de que solament 30 de cada
100 joves amb pares / mares que no han abastat l’Educació Secundària
arriben a la universitat, ens demostra que existeix un procés de
reproducció social que manté quasi inamovibles les estructures socials.
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