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1- INTRODUCCIÓ 

El programa educatiu del nostre país, contempla que els nens i nenes es passin molts anys 
estudiant de forma continuada a les escoles corresponents. Els alumnes van avançant cursos 
escolars a mesura que van creixent d’edat, i cadascun dels cursos escolars més el període de 
vacances tenen la durada d’un any. Així doncs, un alumne que no repeteixi curs, avançarà un 
curs per any.  

El sistema educatiu a Espanya està organitzat de la següent manera: 

• Educació Infantil: de 3 a 5 anys. És el primer tram de l’educació a les escoles i no és 
 obligatori. Té tres nivells: Infantil 3, Infantil 4 i Infantil 5 anys. 

• Educació Primària: de 6 a 12 anys. Està formada per sis cursos distribuïts en tres 
 cicles: primer cicle (1r i 2n curs), segon cicle (3r i 4t curs) i tercer cicle (5é i 6é curs). És 
 un ensenyament obligatori. 

• Educació Secundària Obligatòria: de 12 a 16 anys. Està formada per quatre cursos 
 distribuïts en dos cicles : primer cicle (1r i 2n curs), segon cicle (3r i 4t curs). És un 
 ensenyament obligatori. Aquest tram educatiu està en centres de secundària ( IES ) 

• Batxillerat: a partir de16 anys. Són estudis no obligatoris, es fan en dos cursos: 1r i 
 2n.(IES ) En cursar-los es pot accedir a estudis universitaris o la Formació Professional 
 de Grau Superior. 

• Formació Professional Específica de Grau Mitjà: Són estudis no obligatoris (16-18 
 anys), la funcionalitat dels quals és la de proporcionar a l´alumnat competència 
 professional. 
 
 
Es pot observar que els estudis obligatoris queden inclosos en dues etapes de l’ensenyament, 
l’educació primària i l’educació secundària. 
 
Així doncs, els nens i nenes han d’assistir a l’escola obligatòriament dels 6 anys fins als 16 
anys. Això vol dir que hi ha 10 cursos escolars dins de l’ensenyament obligatori, però com hem 
vist, aquest cursos no estan dissenyats en una sola etapa, sinó que entre el sisè i el setè curs 
hi ha un canvi d’etapa, la transició de la primària a la secundària. 
 
L’educació primària està composta per sis cursos, els que coneixem com a primer, segon, 
tercer, quart, cinquè i sisè de primària. L’educació secundària engloba quatre cursos, hi els 
coneixem com a primer d’ESO, segon d’ESO, tercer d’ESO i quart d’ESO. Aquest pas d’una 
etapa a l’altre és un punt clau dins de l’educació a Catalunya i a Espanya.  
 
Entre els cursos de primària i els de secundària hi ha vàries diferencies, tant a nivell de 
coneixements, com d’exigència personal, grau d’esforç, organització, més autonomia, etc. A 
més, cal sumar-hi els canvis en el hàbits que han de fer la majoria dels alumnes tant dins com 
fora del centre. Aquests poden ser, llevar-se més d’hora, utilitzar transport públic, tenir un 
professor per a cada assignatura, etc. Tampoc es poden menystenir els canvis que suposa el 
fet de passar a conviure amb gent més gran, ja que a partir d’aquest moment compartiran espai 
i normes amb els nens i nenes, i nois i noies de 12 fins a 16 o 18 anys. Cal dir que hi ha 
alumnes que cursen l’educació primària i la secundària al mateix centre, fet que redueix 
considerablement els canvis produïts en aquest període. 
 
La llei actual fa esment a la correcta gestió per part dels centres i dels docents en aquesta 
transició educativa, però de forma poc detallada. 
 
Així doncs, estem davant d’una dificultat més en el procés d’aprenentatge dels nostres 
alumnes. És una problemàtica de la que es parla a tots els nivells, entre alumnes, pares i fills, 
docents i alumnes, etc. No hi ha, però, una forma definida d’afrontar-la, i són els mateixos 
centres (tant de primària com de secundària) els que acaben definint què és el què es farà per 
minimitzar els desajustaments causats en els hàbits dels nostres alumnes. 
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Cal tenir present que aquest canvi d’etapa escolar es dona en un moment en què els alumnes, 
degut a l’edat, ja estan en un procés de canvi intern. Alguns d’ells encara són i se senten molt 
nens/es, però d’altres ja comencen a sentir l’adolescència. Així doncs, sembla normal que el 
pas a una escolarització més lliure, més autònoma, amb companys més grans, etc, en un 
moment en què els alumnes encara no són massa madurs, no sigui un pas immediat i que per 
contra requereixi un període d’adaptació per part dels alumnes.  
 
L’estudi de camp per a treure resultats actuals de la opinió dels protagonistes (alumnes i tutors) 
s’ha realitzat a 6 centres diferents, els quals imparteixen educació primària i/o educació 
secundària. Cinc d’aquests centres són de gestió pública, i l’altre és de gestió privada 
concertada. 
 
Tots els centres on s’han realitzat enquestes es troben a la comarca d’Osona. 
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2- OBJECTIU 
 
L’objectiu d’aquesta memòria és fer un estudi dels desajustaments que provoca la transició de 
l’educació primària a l’educació secundària. Es buscarà informació sobre el què diu la llei al 
respecte i es farà treball de camp per saber què senten i què pensen els alumnes i tutors dels 
cursos més afectats en la transició, sisè de primària i primer d’ESO. En cas de què es percebi 
una inquietud massa gran entre els alumnes per afrontar aquest canvi, i tenint en compte totes 
les propostes aportades pels protagonistes (alumnes i tutors) es farà un seguit de possibles 
actuacions de millora en el transcurs de l’adaptació a la nova etapa. 
 
L’objectiu personal al desenvolupar aquest treball és el d’ampliar els meus coneixements sobre 
temes relacionats amb l’ensenyament, concretament sobre l’educació a secundària. Sóc una 
persona que creu que les coses estan lligades unes a les altres. Que els fets i les experiències 
viscudes, influeixen en la forma d’actuar de les persones, i per tant, crec que és del tot 
necessari conèixer com és l’educació primària per entendre què cal fer a l’educació secundària. 
Igual d’important és conèixer el millor possible el passat viscut pels nostres alumnes per 
entendre’ls una mica més i així gestionar les seves emocions i reaccions. 
 
Personalment vaig cursar EGB, BUP i COU abans d’anar a la universitat, i per tant, tenia poca 
informació de com era i què es feia en l’ensenyament de primària i secundària actuals. Aquesta 
va ser la meva primera raó per cursar el present màster, i també ha estat aquesta mateixa raó 
la que m’ha impulsat a escollir aquest tema per a desenvolupar el meu treball final de màster.  
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3- ANTECEDENTS 
 
L’ensenyament a Catalunya ha canviat molt i molt ràpidament. Tots tenim encara present els 
dies en què el professor tenia plena autoritat sobre els alumnes i tenia tot el dret a utilitzar 
qualsevol mitjà, fins i tot la força física, si ho creia convenient. Igual de proper ens queda la 
utilització per part del professor del menyspreu davant de tots els companys de classe cap als 
alumnes menys capacitats acadèmicament o amb menys motivació. (recordo haver estat lligat 
a una cadira sobre la taula, o tenir un llapis lligat a la boca durant tota una tarda per què no 
parlés, tenia 3 o 4 anys). Igualment s’imposaven criteris considerats “normals” sense cap tipus 
de distinció ni cap tipus d’atenció a la diversitat, i per aquest motiu, durant una època no tant 
llunyana, ningú escrivia amb la ma esquerra, ningú no parlava ni feia observacions i ningú no 
s’aixecava durant una classe. 
 
Tots aquests fets que ens semblen molt estranys a l’actualitat, són reals, però alhora no són 
tant diferents com semblen d’algunes formes d’actuar de l’ensenyament actual. Hem canviat, i 
força, però ha arribat un punt que no l’hem traspassat. Hem entès que hi ha uns drets de tota 
persona que no es poden sobrepassar, i que l’ensenyament ha de tenir un equilibri entre 
l’aprenentatge de conceptes teòrics i de capacitats personals. Però encara, en l’educació, es 
fan moltes coses per què sempre s’han fet. Moltes metodologies presents en l’ensenyament no 
són efectives, no creen motivació, però es fan per què és el més còmode per tothom. Les 
classes alternatives a les magistrals solen ser més mogudes, amb més risc de fracàs, i tot 
plegat frena el pas al canvi. 
 
La transició de l’educació primària a l’educació secundària és un moment important en la vida 
dels estudiants. Cal, que aquest moment, tingui un tracte especial, corresponent a la rellevància 
del procés. És una època en que molts alumnes, per falta de preparació, perden el guió que 
havien seguit fins al moment. Molts d’ells no dominen l’organització personal i molts d’altres no 
saben conviure i fer compatibles el fet d’estar amb gent més gran i de disposar de major 
llibertat amb el fet de gaudir-ho positivament, sense perjudici per un mateix. Cal que els ajudem 
i recolzem durant aquest procés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-- De primària a secundària, un pas o un abisme? -- - 7 - 

4- DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 
 
La transició produïda per fer el pas de l’educació primària a secundària es un moment de molts 
canvis per l’alumnat. Aquests canvis es produeixen per la coincidència de diversos factors en 
un mateix moment. Durant aquest període els nens i nenes pateixen tant canvis personals, 
degut a l’edat, com canvis en l’exigència i la forma dels estudis i canvis en l’entorn. La majoria 
canvien de centre, per tant, es mouen en un edifici nou, en un emplaçament nou, i el més 
important, amb companys nous i més grans d’edat. Aquests canvis provoquen, en molts casos, 
desajustaments en els resultats acadèmics i/o en el comportament. 
 
En general dins els instituts es percep una manca de capacitats en gran part dels alumnes de 
primer curs per a poder desenvolupar-se amb èxit en l’educació secundària. En aquesta etapa 
s’atribueixen més responsabilitat i més autogestió als alumnes. A més, el nivell d’exigència de 
treball i d’estudi per assolir els continguts curriculars és major que la l’etapa de primària. Tots 
aquests canvis comporten en molts canvis desajustaments en la transició per passar d’una 
etapa a l’altre. Cal tenir present que els nens i nenes són molt joves en el moment d’iniciar 
l’educació secundària i la maduresa personal d’alguns d’ells està molt poc desenvolupada.  
 
Podem dir doncs, que tenim algunes mancances en la correcta continuïtat dels cursos escolars 
obligatoris. Molts alumnes i molts professors del primer curs d’ESO capten que hi ha un salt 
massa gran en molts aspectes entre l’etapa de primària i la de secundària, i ho relacionen amb 
resultats acadèmics poc desitjats. 
 
Per tal de conèixer una mica millor tot el què afecta aquest procés, a continuació mostrem què 
diu la llei al respecte, què fan els centres de la nostra zona, i què perceben els alumnes. 
 

4-1. Què diu la llei a Catalunya 
 
La normativa que regeix actualment el sistema educatiu a Catalunya està regida per la LOE, la 
LEC i el Decret d’Autonomia. Naturalment, però, aquestes lleis no concreten més que uns 
principis generals pel què fa a la regulació i la gestió de la transició entre l’educació primària i 
secundària. Els aspectes que hi són citats són de caire administratiu, fent referència a l 
informació cal traspassar entre centres i els documents a utilitzar. 
 
Els aspectes més de tipus pedagògic queden més oberts a la interpretació de cada centre. Per 
tant hi haurà protocols i consideracions molt diferents en els diferents centres depenent de 
cada municipi o zona, de la relació entre els centres de primària i secundària i fins i tot 
dependrà del què els centres tinguin definit en el reglament de règim intern o a les NOF. 
 
Un altre aspecte clau, és la informació i la preparació que reben els alumnes sobre el pas de 
primària a secundària durant el tram final de la seva etapa de primària. Sembla ser que cada 
centre dissenya la seva forma de gestionar-ho i de quina importància li atribueix. En molts 
cassos dependrà de la sensibilitat que tingui el tutor de cada grup respecte a aquest canvi 
immers en el transcurs de l’escolarització obligatòria. 
 
A continuació es mostren els documents oficials que descriuen aspectes legals referents a 
l’etapa de transició entre l’educació primària i l’educació secundària. 
 
 

4-1-1. Document per a l’organització i el funcionament dels centres 
públics d’educació secundària 
 
Segons la Resolució de 15 de juny de 2010 s’aprova a Catalunya el Document per a 
l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària.   
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És necessari fer esment a aquest document aprovat ja que el punt número 8 del citat document 
es titula “Coordinació entre primària i secundària”. 
 
En coherència amb el que estableix l’article 91.7 de la Llei d’educació, en aquest punt es 
despleguen un seguit d’actuacions amb caire obligatori que els centres afectats han de 
realitzar. La finalitat general és garantir una adequada transició de l’alumnat entre l’etapa 
d’educació primària i la d’educació secundària obligatòria, i alhora facilitar la continuïtat del 
procés educatiu. 
 
En aquest punt 8 del document, s’especifica que els instituts i els centres dels quals procedeixi 
l’alumnat de primària, han de realitzar, durant el curs escolar, sessions de coordinació entre 
centres. És important que es traspassi la informació relativa al coneixement de l’alumnat, del 
desenvolupament del currículum i dels aspectes organitzatius de centre.  
 
Els centres d’educació infantil i primària a petició dels centres de secundària, lliuraran una còpia 
de l’historial acadèmic de l’alumne i l’informe individualitzat, fet referència especial en els casos 
en què no s’ha assolit suficientment alguna competència bàsica. Hi haurà la col·laboració de 
l’EAP pels casos que ho requereixin. El traspàs d’informació es realitzarà abans del 30 de juny. 
 
Els instituts han de preveure a principi de curs, la realització de reunions amb els tutors 
primària. Els equips directius han de determinar l’estructura de coordinació entre centres per al 
correcte desenvolupament del currículum. Fins hi tot es poden fer peticions de formació del 
professorat. 
 
El document fa menció especial a la necessitat de transmetre tota la informació a les famílies 
dels alumnes per tal de fer-los partícips de la transició.  
 
És responsabilitat de la Inspecció d’Educació vetllar per la correcta coordinació entre primària i 
secundària. 

4-1-2. Ordre referent al procés d’avaluació de l’educació primària 
 
A l’Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, si determinen el procediment i els documents i requisits 
formals del procés d’avaluació en l’educació primària.  
 
En l’Ordre si descriuen un seguit de detalls referents a l’avaluació de primària, ordenats en 19 
articles.  
 
A continuació nombro alguns dels articles de l’Ordre EDU/296/2008 ja que estan directament 
relacionats amb el tema de la transició de l’educació primària a secundària: 
 
Article 11: Historial acadèmic de l’educació primària. 
 
Si descriu el tipus de document que és i quin contingut conté. Al finalitzar l’etapa de primària, 
l’historial acadèmic s’ha de lliurar a l’alumne/a i se n’ha d’enviar una còpia al centre d’educació 
secundària, a petició d’aquest. 
 
Article 12: Informe individualitzat. 
 
Si descriu qui l’elabora i quins en són els continguts. Al finalitzar l’etapa de primària, l’historial 
acadèmic s’ha de lliurar a l’alumne i se n’ha d’enviar una còpia al centre d’educació secundària, 
a petició d’aquest. Tant el centre emissor com el receptor n’han de garantir la confidencialitat. 
 
Article 13: Trasllat de centre. 
 
Determina quins són els procediments correctes en el cas que un alumne canvi de centre per 
continuar els estudis. També fa especificacions per si el trasllat es produeix a fora de 
Catalunya. 
 
Article 16: Coordinació entre els centres d’educació primària i els de secundària. 
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Concreta que els centres d’educació secundària han de preveure realitzar durant el primer 
trimestre del curs, reunions entres els seus tutors de primer d’ESO i els tutors que aquests 
mateixos alumnes tenien a sisè de primària, així es podrà completar la informació. En tot cas 
els centres de primària han d’estar disposats a col·laborar. 
 
 

4-1-3. Proves d’avaluació al final de l’etapa de primària 
 
Segons la Resolució ENS/683/2011, de 8 de Març, s’aprova la realització d’una avaluació 
externa als centres als alumnes de 6è de primària.  
 
Aquesta avaluació té un caràcter avaluador, formador i informador sobre l’assoliment de les 
competències bàsiques i dels coneixements de cada alumne. 
 
El contingut de les proves s’estructura en quatre parts: competència lingüística en llengua 
catalana, competència lingüística en llengua castellana, competència lingüística en llengua 
estrangera i competència matemàtica. 
 
Els centres de secundària hauran de rebre aquesta informació per a dissenyar les activitats i 
adaptacions pertinents corresponents al pròxim curs escolar. 

4-1-4. Circular de la Direcció General d’Educació Primària i 
Secundària 
 
 
Vull fer esment a una circular molt recent referent al tema de la transició de primària a 
secundària. Es tracta d’una circular de la Direcció General d’Educació Infantil i Primària del dia 
31 de maig de 2011.  
 
La circular fa referència al recolzament que cal fer des dels centres de primària per afrontar 
amb majors garanties el traspàs de primària a secundària. En aquesta circular es cita la 
obligació de posar activitats de reforç durant el període de vacances d’estiu a tots els alumnes 
que no hagin superat satisfactòriament alguna de les àrees de l’àmbit de llengües i de 
matemàtiques. També aconsella aquestes mateixes activitats per a la resta dels alumnes. 
Indica també com els centres ho han de comunicar a les famílies afectades i als centres 
receptors d’aquests alumnes per a realitzar la secundària. Fa menció especial al tema de la 
relació amb les famílies i ho considera un punt clau per a millorar els desajustament en la 
transició de canvi d’etapa. 
 
Informa de què les escoles han de lliurar, a petició dels centres de secundària, una còpia de 
l’historial acadèmic, l’informe individualitzat i l’informe de resultats de la prova d’avaluació de 6è 
d’educació primària. Comenta expressament que es lliurarà la informació abans del 30 de juny i 
que es tindrà en compte la col·laboració de l’EAP. 
 
 
 

4-2 Què es fa en un dels centres estudiats (centre públic de 
secundària) 
 
Des del curs 1998/99 al Departament d’Orientació d’aquest centre, amb la col·laboració de 
l’EAP, estan treballant en la recollida d’informació dels alumnes que se’ls inscriuen procedents 
de primària. 
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Els principals objectius d’aquesta recollida d’informació són: 
 

• Conèixer les característiques personals i acadèmiques dels nous alumnes i el seu 
entorn. 

• Poder fer uns grups de tutoria més equilibrats: diversitat d’alumnes, conflictivitat 
repartida, diversitat de procedència, de sexes... 

• Poder preveure grups d’atenció a la diversitat. 
• Respectar les relacions personals o separar alguns alumnes segons recomanacions. 

 
El Departament d’Orientació del centre, partint d’orientacions rebudes per part de l’EAP, ha 
creat alguns documents interns de centre i un protocol d’actuació per facilitar la tasca de 
gestionar el millor possible l’adaptació dels alumnes de primer curs. 
 
Protocol d’actuació: 
 

• A principis de maig, després de les pre-inscripcions oficials pel curs següent, des del 
Departament d’Orientació de l’IES  es demana  a Secretaria un llistat dels alumnes pre-
inscrit de cada centre de primària. 

 
• Es prepara un sobre per cada CEIP on hi ha: la llista d’alumnes del seu centre, el 

nombre corresponent d’impresos dels INFORMES DE L’EAP per poder-los omplir i el 
document elaborat per l’IES per fer propostes d’agrupaments. En aquest document es 
demana una proposta de grups dels seus alumnes tenint en compte els criteris que 
s’utilitzen a l’IES per fer les agrupacions de tutoria i diversitats. Aquests sobres es fan 
arribar als centres de primària a través de consergeria, l’EAP  o professors que hi tenen 
fàcil accés. 

 
• Poc després, es contacta amb els centres de primària  per establir un dia i hora per fer 

una entrevista, on hi haurà com a mínim, els professionals de l’EAP, un professor del 
Departament d’Orientació de l’IES, els tutors de sisè, la mestra d’educació especial i 
altres professionals que es cregui convenient. Aquesta entrevista acostuma a fer-se 
durant el mes de maig. 

 
• En l’entrevista, s’utilitza el full anomenat “entrevites”. Serveix per anotar informacions 

complementàries de les que s’acostuma a posar al document elaborat per l’EAP. 
Sobretot coses més confidencials, consells específics, experiències o fets puntuals que 
va bé saber d’un alumne, etc. S’acostuma a parlar dels trets més característics del grup 
i es passa a un comentari d’alumne per alumne. Els fulls individualitzats de cada 
alumne marquen els aspectes més rellevants que cal tenir en compte. 
 
El dia de les entrevistes s’acostuma a recollir els fulls de propostes de grups fetes pel 
CEIP i  els “informes de l’EAP”.  Si no es pot, el CEIP els fa arribar més endavant a 
l’IES. 
 

 
• A principis de juny, amb  tota la informació recollida,  des del Departament d’Orientació 

es va fent un buidat dels “informes de l’EAP” i de la informació recollida en les 
entrevistes. El conjunt de totes aquestes informacions es recull en una taula global i 
dinàmica. En aquesta taula hi ha totes les dades personals i acadèmiques de cada 
alumne i un espai obert d’observacions per resumir tota la informació recollida. Si és 
molt confidencial, es diu  a qui cal adreçar-se per parlar-ne. 

 
Un cop recollida la informació, s’agafen les propostes de grup dels centres de primària i 
junt amb la informació de la graella global es va treballant en les diferents alternatives 
per formar els grups de tutoria i d’atenció a la diversitat.  
 
Quan ja estan formats els grups, es treuen llistats per grups de tutories i per grups de 
diversitat.  També es fan els llistats corresponents  per donar a Secretaria. 
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• A principis de setembre, es fa una reunió amb l’EAP, el cap del Departament 
d’Orientació, els tutors i el coordinador de nivell (primer d’ESO). Posteriorment, el 
coordinador de primer i els tutors es reuneixen amb els tutors de sisè per polir errors o 
anomalies que puguin haver sorgit durant el procés. 

 
Els documents creats i utilitzats en el procés de transició pel centre són: 
 

-  Document 1: Traspàs d’informació d’alumnes (veure annex 1). 
En aquest document hi consten les dades personals de l’alumne, el suport rebut i 
atenció individualitzada (EAP, etc.), les capacitats personals, socials, intel·lectuals i 
cognitives assolides per l’alumne al finalitzar l’etapa de primària, actituds, hàbits, 
situació familiar, relació d’aquesta amb l’escola i un apartat d’observacions. 
 

- Proposta d’agrupament d’alumnes (veure annex 2). 
 Aquest document pretén facilitar la tasca del centre de primària en la seva col·laboració 
 alhora de fer els grups classe del pròxim curs escolar. A més, especifica els criteris que 
 l’Institut considera necessaris per fer el repartiment. 
 
- Entrevistes (veure annex 3). 
 Document creat amb la finalitat de seguir un mateix patró en totes les entrevistes 
 realitzades entre els professionals d’ambdues etapes. 
 
- Graella dinàmica d’informació de cada alumne (taula en excel). 
 Taula on encabir tota la informació recollida de cadascun dels alumnes immersos en el 
 procés de canvi d’etapa i poder-la gestionar de forma ràpida i eficaç. La taula facilita el 
 fet de  fer agrupaments donant preferència a uns paràmetres o a uns  altres i a més 
 permet  afegir dades en tot moment. 

 
 

4-3. Què es fa a la resta de centres 
 
En el present treball no es pretén fer un estudi de la gestió que fan els diferents centres de 
secundària de Catalunya respecte a l’adaptació dels alumnes a l’etapa de secundària. El què 
s’ha pogut observar durant la realització del mateix treball, és que hi ha una sensació general 
de què cal millorar el procediment per facilitar aquest pas. 
 
Vull mencionar, ja que això cal tenir-ho en compte alhora d’interpretar la present memòria, que 
la zona on he desenvolupat l’estudi (Osona), és una zona pionera en la gestió i la col·laboració 
entre centres de les dues etapes per a minvar els possibles desajustaments de la transició. 
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5- ESTUDI DE CAMP 
 
 
Un dels objectius principals del treball és saber la opinió i la sensació personal que tenen els 
principals implicats en el període de canvi d’etapa. S’ha considerat que aquest procés no 
només cal analitzar-lo amb els alumnes que ja l’han passat, sinó que també és interessant 
saber què senten els nens i nenes que estan a punt de començar la nova etapa de secundària. 
A part, he cregut oportú demanar dades i opinions als tutors d’aquests alumnes. 
  
L’estudi de camp realitzat en el treball es basa en fer preguntes per mitjà d’enquestes a tres 
col·lectius diferents, són: els alumnes de sisè de primària, els alumnes de primer d’ESO i els 
tutors dels respectius alumnes. 
 
Les enquestes adreçades als alumnes estan formades a partir de preguntes directes i curtes. 
Les enquestes adreçades als tutors tenen un caire més semblant a una entrevista (no 
presencial) i per tant el format de les respostes ha estat en general més extens. La primera idea 
era realitzar entrevistes cara a cara amb els tutors, però de seguida veig veure que seria un 
inconvenient trobar el moment oportú, i per tant ha estat més pràctic i factible el realitzar les 
entrevistes de forma escrita.  
 
Per a la repartició i recollida de les enquestes he seguit el mateix procediment en tots els 
cassos. Primer establir contacte amb la direcció del centre, presentar-me, i explicar la meva 
situació i les intencions del treball. A continuació repartir les enquestes al centre o als tutors i 
quedar per a recollir-les.  
 
 

5-1. Sistema de mostreig 
 
Per a realitzar aquest estudi s’han determinat uns centres educatius concrets. Tots els grups 
classe objecte d’estudi han estat de sisè de primària o de primer de secundària. Tots els 
centres que han participat menys un són públics. El col·legi Pare Coll de Vic és privat concertat. 
A més, aquest centre té la particularitat que imparteix tota l’educació obligatòria, i per tant, s’hi 
han realitzat enquestes a sisè de primària i a primer d’ESO. 
 
En total s’han realitzat enquestes a 8 grups classe de primer de secundària, pertanyents a 4 
centres diferents, i a 5 grups classe de sisè de primària, pertanyents a 3 centres diferents (els 
centres objecte d’estudi no es citen degut  a la privacitat de dades). 
 
El nombre d’alumnes de les classes participants va dels 19 alumnes als 28 alumnes. Cal tenir 
en compte que poden faltar les respostes d’alguns dels alumnes per no assistir a classe el dia 
en què es van respondre les enquestes. 
 
Això suma un total de 193 enquestes respostes per part de nens i nenes de primer d’ESO i de 
121 enquestes respostes per part de nens i nenes de sisè de primària.  
 
Les enquestes s’han donat totes per vàlides al no contenir respostes amb caire burlesc ni de 
menyspreu. Si que s’ha donat el cas de respostes poc concordants amb la pregunta pertinent, 
les quals s’han quantificat com a “no sap / no contesta”. Cal dir, però, que la majoria 
d’aportacions han estat del tot vàlides i enriquidores. 
 
També s’ha preguntat la opinió dels tutors dels grups enquestats mitjançant una altra bateria de 
preguntes. Aquestes preguntes pretenen respostes més llargues i argumentades. S’ha intentat 
que aquesta enquesta equivalgui a una petita entrevista, però realitzada de forma escrita i on 
l’entrevistador i l’entrevistat no mantenen un diàleg. Una de les escoles no ha volgut que els 
seus tutors responguessin a les preguntes i ha respost el Cap d’estudis en nom de tots ells. 
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5-2. Paràmetres analitzats 
 
El disseny de les preguntes de les diferents enquestes correspon a la intenció de facilitar la 
reflexió dels protagonistes. S’ha intentat induir la persona que responia a les sensacions que ha 
tingut o que encara té respecte al canvi d’etapa i a com a viscut l’adaptació. També s’ha donat 
la oportunitat de fer noves propostes d’actuació per facilitar el traspàs d’etapa.  
 
El disseny de l’enquesta ha fet que les respostes quantificades per fer les taules i valoracions 
sorgissin de les pròpies respostes rebudes.  
 

5-2-1. Enquestes adreçades a 1r d’ESO 
 
Als nens i nenes de primer curs d’educació secundària se’ls ha demanat què van fer durant 
l’etapa de primària per a preparar i conèixer millor el procés de canvi. També se’ls ha demanat 
què s’ha fet a l’institut durant aquest primer curs de secundària per ajudar-los a una fàcil 
adaptació. Hi ha preguntes enfocades a les seves sensacions i emocions, a les preferències 
que tenen i a la importància tenen els companys de classe, etc. Al final hi ha una pregunta que 
proposa exposar una nova activitat per fer amb els alumnes de 6è de primària per ajudar-los en 
la transició d’etapa. (veure annex 4) 
 

5-2-2. Enquestes adreçades a sisè de primària 
 
A aquest grup d’alumnes se’ls fa una enquesta semblant a la realitzada als alumnes de primer 
d’ESO, però una mica més curta. És evident que no hi ha incloses les preguntes que fan 
referència a la valoració dels canvis soferts un cop passat el primer curs de secundària ni les 
preguntes adreçades a les actuacions preses per part dels instituts.  (veure annex 5) 
 

5-2-3. Enquestes adreçades als tutors 
 
La enquesta proposada als tutors, té un format diferent a les anteriors. Conté unes preguntes 
més obertes i que conviden més a respostes llargues. Les preguntes són les mateixes per a 
tots els tutors i tutores tant de sisè de primària com de primer de secundària. 
 
Als tutors se’ls demana si s’han realitzat activitats adreçades a la problemàtica tractada i quines 
han estat. També se’ls pregunta la opinió de les conseqüències a tots els nivells que pateixen 
els alumnes al realitzar el pas d’etapa. Finalment també se’ls demana la seva aportació en 
quant a idees noves per millorar la gestió del procés de transició. (veure annex 6) 
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6- RESULTATS 
 
 
A continuació es mostren els resultats obtinguts a partir del buidat de les enquestes realitzades.  
 
Els resultats corresponents a les enquestes adreçades als alumnes es mostren en taules 
representatives de les respostes obtingudes i dels percentatges de cadascuna d’elles. Els 
resultats corresponents a les enquestes formulades als tutors i tutores es mostraran de forma 
resumida i analítica a interpretació meva. 
 

6-1. Resultats enquestes alumnes 1r d’ESO 
 
El primer que s’ha fet amb els resultats obtinguts de les enquestes realitzades a cadascun dels 
alumnes, ha estat transformar les respostes escrites en taules de resultats. Seguidament s’han 
agrupat els resultats per a cadascun dels grups classe. (veure annex 7) 
 
A continuació es mostren els resultats extrets de tots el grups classe per a cadascuna de les 
preguntes, tenint en compte la resposta de tots els nens i nenes enquestats. Així doncs, hi 
haurà una taula de resultats amb la resposta global de cada grup classe per a cada pregunta 
realitzada en l’enquesta.  
 
 
 
Les taules resultants es mostren a continuació: 
 
 

    
   Pregunta 1: Quan realitzaves 6è de primària, vas rebre informació de com seria la ESO ?   

 
 
 
Taula 1    

                                       respostes        
centres 

SI 
Més o 
menys 

NO 

Centre 1  (públic) 21 2 1 

Centre 2 (públic) 14 3 2 

Centre 3 (concertat) 10 14 4 

Centre 4 (concertat) 23 2 0 

Centre 5 (públic) 11 6 4 

Centre 6 (públic) 16 6 3 

Centre 7 (públic) 15 5 5 

Centre 8 (públic) 16 8 2 

TOTAL 126 46 21 
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Pregunta 2: Quines van ser les activitats que es van realitzar al teu centre de primària per 
ensenyar-vos com seria la nova etapa de secundària? 
 
 
 
Taula 2 

 
                     respostes 
 
 
        centres 

Cap 
Simular 
activitats 
d’ESO 

Xerrada 
informativa 

Visita 
a 

l’IES 

Visita 
IES i 
xerrada 
d’antics 
alumnes 

Reunió 
tutors/pares/
alumnes 

Activitats i 
exàmens 
estil 

secundària 

No sap/ 
no 

contesta 

Centre 1  (públic) 3 0 6 3 10 0 0 1 

Centre 2 (públic) 2 0 1 10 2 0 0 3 

Centre 3 (concertat) 6 0 9 0 0 12 0 0 

Centre 4 (concertat) 1 0 9 0 0 12 3 0 

Centre 5 (públic) 3 4 5 10 0 0 0 2 

Centre 6 (públic) 2 10 1 10 0 0 0 3 

Centre 7 (públic) 1 4 5 8 0 0 0 12 

Centre 8 (públic) 1 6 4 21 0 0 0 0 

TOTAL 19 24 40 62 12 24 3 21 
 
 
 
 

 
Pregunta 3: Creus que et va servir la preparació rebuda per integrar-te millor a la Secundària? 
 
 
 
Taula 3 

                     respostes    
 
     centres SI NO 

Més o 
menys 

No sap / 
no 

contesta 

Centre 1  (públic) 17 5 1 0 

Centre 2 (públic) 8 6 5 0 

Centre 3 (concertat) 18 4 5 0 

Centre 4 (concertat) 19 3 3 0 

Centre 5 (públic) 7 9 5 0 

Centre 6 (públic) 8 11 6 3 

Centre 7 (públic) 15 6 1 3 

Centre 8 (públic) 17 4 5 0 

TOTAL 109 48 31 6 
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Pregunta 4: Per tu ha estat un problema el canvi de centre? Quina escola t’agrada més, la de 
primària o la de secundària ? 
 
 
 
Taula 4 

                      respostes 
 
 
        centres 

SI /  
primària 

NO /  
primària 

SI /   
secundària 

NO /  
secundària 

NO, 
igual 

SI, 
igual 

No he 
canviat 
de centre 

Centre 1  (públic) 0 9 0 9 5 0 0 

Centre 2 (públic) 4 2 1 12 0 0 0 

Centre 3 (concertat) 1 15 1 5 3 0 19 

Centre 4 (concertat) 0 1 2 1 3 0 19 

Centre 5 (públic) 8 7 0 4 2 0 0 

Centre 6 (públic) 5 5 3 4 3 2 0 

Centre 7 (públic) 2 6 4 9 3 1 0 

Centre 8 (públic) 2 2 1 18 3 0 0 

TOTAL 22 47 12 62 22 3 38 
 
 
 
 
 
Pregunta 5: Quins són els canvis que has notat entre primària i  la ESO ? 
 
 
 
Taula 5 

                respostes 
 
 
 
  centres 

ESO més  
fàcil /  

primària 
més  
difícil 

ESO més  
difícil /  
primària 
més  
fàcil 

Més  
llibertat 

Més gent 
 i  

més grans 

Assignatures 
diferents  

(ex: Tecno) 
Horaris 

Centre 1  (públic) 0 13 3 4 1 4 

Centre 2 (públic) 1 2 0 4 2 7 

Centre 3 (concertat) 0 12 0 1 0 2 

Centre 4 (concertat) 0 11 0 0 1 0 

Centre 5 (públic) 0 4 2 1 3 1 

Centre 6 (públic) 0 2 3 5 1 0 

Centre 7 (públic) 0 6 1 1 5 2 

Centre 8 (públic) 0 7 3 1 2 4 

TOTAL 1 57 12 17 15 20 
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Pregunta 5: Quins són els canvis que has notat entre primària i  la ESO ? 
(continua pàgina anterior) 
 
Taula 5 

                respostes 
 
 
 
  centres 

Professors 
(molts, més 
exigents....) 

ESO més 
exigència, 

deures 

A primària 
més 

festivitats 
(ex: Sant 

Jordi) 

Les notes cap Els 
companys 

Centre 1  (públic) 3 3 0 0 0 0 

Centre 2 (públic) 6 1 2 0 0 0 

Centre 3 (concertat) 1 15 0 0 1 0 

Centre 4 (concertat) 12 9 0 0 1 0 

Centre 5 (públic) 5 2 0 2 2 1 

Centre 6 (públic) 3 5 0 0 1 1 

Centre 7 (públic) 4 3 0 0 0 2 

Centre 8 (públic) 4 6 0 0 0 0 

TOTAL 38 44 2 2 5 4 
 
 
 
 
 
(continuació pregunta 5) 
 
 
Taula 5 

                respostes 
 
 
 
  centres 

Les 
normes 

Metodologies 
(ordinador...) Exàmens Escola i 

instal·lacions 
Més 

responsabilitat 

No sap/ 
no  

contesta 

Centre 1  (públic) 0 0 0 0 0 0 

Centre 2 (públic) 0 0 0 0 0 0 

Centre 3 (concertat) 0 0 0 0 0 0 

Centre 4 (concertat) 0 0 0 0 0 0 

Centre 5 (públic) 1 1 3 1 0 1 

Centre 6 (públic) 0 0 3 0 0 1 

Centre 7 (públic) 1 0 0 2 5 3 

Centre 8 (públic) 2 0 0 0 0 0 

TOTAL 4 1 6 3 5 5 
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Pregunta 6: Has hagut de fer alguns canvis en la rutina diària ?  (ex: llevar-te més d’hora, 
utilitzar transport públic, quedar-te a dinar, etc. etc.). 
 
 
Taula 6 

                      respostes 
 
 
 
 
        centres 

SI 

SI,   
llevar-me 

més 
d’hora 

SI, més 
hores al 
centre, 2 
tardes 
lliures 

SI, 
transport 
públic 

SI, dinar a 
l’IES 

SI, dinar a 
casa (poca 
estona) 

Centre 1  (públic) 2 19 3 4 2 0 

Centre 2 (públic) 4 9 2 3 1 0 

Centre 3 (concertat) 0 26 0 5 4 0 

Centre 4 (concertat) 0 22 0 0 0 0 

Centre 5 (públic) 0 14 0 7 1 0 

Centre 6 (públic) 5 8 0 5 6 2 

Centre 7 (públic) 0 15 0 7 2 2 

Centre 8 (públic) 3 21 1 4 1 1 

TOTAL 14 134 6 35 17 5 
 
 
 
 
(continuació pregunta 6) 
 
 
Taula 6 

                      respostes 
 
 
 
 
        centres 

SI, més 
feina a 
casa 

SI, no 
portar bata 

Utilitzar 
l’ordinador 

NO 
No sap / No 
contesta 

Centre 1  (públic) 3 0 0 1 0 

Centre 2 (públic) 0 0 0 3 0 

Centre 3 (concertat) 4 2 0 1 0 

Centre 4 (concertat) 4 1 1 1 0 

Centre 5 (públic) 0 0 0 5 1 

Centre 6 (públic) 4 0 0 4 0 

Centre 7 (públic) 2 0 0 3 1 

Centre 8 (públic) 1 0 0     

TOTAL 18 3 1 18 2 
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Pregunta 7: Has coincidit amb alguns companys de l’any passat a la nova escola? Molts o 
pocs? 
 
 
Taula 7 

                      respostes        
centres 

SI,  molts 
SI, uns 
quants 

SI, pocs NO No sap, no 
contesta 

Centre 1  (públic) 14 1 7 1 0 

Centre 2 (públic) 6 2 8 3 0 

Centre 3 (concertat) 11 5 7 1 4 

Centre 4 (concertat) 6 11 4 2 2 

Centre 5 (públic) 13 0 5 2 1 

Centre 6 (públic) 20 0 3 1 1 

Centre 7 (públic) 23 0 2 0 0 

Centre 8 (públic) 20 0 3 3 0 

TOTAL 113 19 39 13 8 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 8:  T’agrada el fet de coincidir amb excompanys de primària a la nova escola de 
secundària? 
 
 
Taula 8 

                      respostes 
 
        centres 

SI, molt SI 
SI, amb 
alguns 

NO 
No sap /  

No 
contesta  

Centre 1  (públic) 0 19 2 0 0  

Centre 2 (públic) 0 15 2 0 0  

Centre 3 (concertat) 0 15 2 2 9 * 

Centre 4 (concertat) 0 22 1 0 2 * 

Centre 5 (públic) 2 14 0 1 4  

Centre 6 (públic) 20 0 3 1 1  

Centre 7 (públic) 2 18 1 2 2  

Centre 8 (públic) 1 20 2 1 2  

TOTAL 25 123 13 7 20  
 
 

* hi ha alumnes que no han canviat de centre 
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Pregunta 9: A l’IES s’han fet xerrades per parlar de la nova etapa de secundària?  T’han ajudat 
per adaptar-te al nou centre? 
 
 
 
Taula 9 
                      respostes 
 
 
        centres 

SI, més o 
menys 

SI, però no 
m’han 
ajudat 

SI, i 
m’han 
ajudat 

SI, però no 
hi he 
assistit 

NO 
No sap /  

No 
contesta 

Centre 1  (públic) 2 2 17 0 0 1 

Centre 2 (públic) 3 0 5 11 11 2 

Centre 3 (concertat) 0 2 16 3 2 5 

Centre 4 (concertat) 0 0 1 11 1 12 

Centre 5 (públic) 2 4 10 0 3 2 

Centre 6 (públic) 5 3 12 0 5 0 

Centre 7 (públic) 2 2 12 0 7 2 

Centre 8 (públic) 0 1 17 0 7 1 

TOTAL 14 14 90 25 36 25 
 
 
 
 
 
Pregunta 10: Al principi de curs et semblava molt més difícil 1er d’ESO que 6è de primària? 
Per què? 
 
 
 
Taula 10 

              respostes  
 
 
 

 centres 

NO, ja que el 
què fèiem ja 
ho havíem fet. 

NO, però 
al avançar 
el curs SI 

NO SI 

SI, nous 
companys, 
assignatures, 

etc 

Igual 

SI, 
classes 
més 
dures 

No sap, no 
contesta 

Centre 1  (públic) 5 1 1 10 5 0 0 0 

Centre 2 (públic) 5 2 2 7 2 0 0 0 

Centre 3 (concertat) 1 1 7 13 1 3 0 0 

Centre 4 (concertat) 1 2 8 8 2 4 0 0 

Centre 5 (públic) 2 0 3 4 4 0 5 3 

Centre 6 (públic) 3 0 1 3 6 0 11 1 

Centre 7 (públic) 3 2 4 5 7 0 3 1 

Centre 8 (públic) 7 0 8 9 1 0 1 0 

TOTAL 27 8 34 59 28 7 20 5 
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Pregunta 11: Ara que ja portes uns mesos a l’IES, t’agrada més la secundària o la primària? 
Per què? 
 
 
 
Taula 11 

                      respostes        
 
centres 

PRIMÀRIA SECUNDÀRIA Igual 
No sap/ 

no 
contesta 

Centre 1  (públic) 6 11 5 0 

Centre 2 (públic) 4 12 1 0 

Centre 3 (concertat) 15 11 2 0 

Centre 4 (concertat) 14 8 3 0 

Centre 5 (públic) 10 8 1 2 

Centre 6 (públic) 10 15 0 0 

Centre 7 (públic) 5 16 2 2 

Centre 8 (públic) 2 23 1 0 

TOTAL 66 104 15 4 
 
 
Motius primària: més fàcil; millor horari; més divertit; més guai; més activitats; companys des de 
P3; podia dormir més; companys més petits d’edat; més respecte; érem menys; ens ajudaven 
més; no hi havia fulls d’incidència; 
 
Motius secundària: més llibertat; és més de grans; més gent i més relacions; veus que 
t’esforces més; més guai; amics nous; és divertit aprendre aquí; tardes lliures; aprens a ser 
millor persona; aprens més;  millors notes;  millors instal·lacions; més divertit; activitats noves; 
no portar bata; 
 
 
Pregunta 12: Proposa una activitat “nova”  per fer amb els alumnes de 6è per què notin menys 
el canvi de primària a secundària? 
 
Taula 12.1 
                      respostes        
 
 
centres 

CAP, ja es 
fa bé 

Propostes 
activitat 
“nova” * 

Propostes 
canvis a 
l’IES 

No sap/ no 
contesta 

Centre 1  (públic) 0 13 0 10 

Centre 2 (públic) 1 10 2 5 

Centre 3 (concertat) 1 23 0 4 

Centre 4 (concertat) 0 20 3 4 

Centre 5 (públic) 1 9 1 10 

Centre 6 (públic) 3 13 2 7 

Centre 7 (públic) 2 10 0 13 

Centre 8 (públic) 2 16 0 8 

TOTAL 10 114 8 61 
 
* amb les respostes d’aquesta columna es desenvolupa la taula de resultats 12.2, veure 
pàgina següent. 
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Algunes propostes canvis a l’IES: 
 
- Celebrar més les festes tradicionals; - Taquilles més grans; - Més estones de pati; - menys 
deures i exàmens més fàcils a 1r d’ESO; - Que ajudin més els professors a 1r d’ESO; - fer 
menys exàmens i deures al principi de secundària. 
 
Les següents preguntes es correlacionen amb la primera columna de la taula 12.2. La 
numeració utilitzada es correspon en ambdues parts. 
 
 
 
 

-   1/  fer exercicis o activitats de 1r d’ESO   
-   2/  aplicar metodologies d’ESO (treballs, apunts, etc)  
-   3/  Barrejar-se en algunes activitats (també de lleure) amb els d’ESO   
-   4/  Reforçar les matemàtiques   
-   5/  Explicar com són els llibres i les assignatures d’ESO  
-   6/  Alguna assignatura amb ordinador a 6è   
-   7/  Alumnes de 1r ESO vagin a explicar la seva experiència als de 6è.  
-   8/  Fer una assignatura (pot ser optativa) que sigui d’ESO   
-   9/  Anar una setmana a 1r d’ESO  
- 10/  Anar un o dos dies a 1r d’ESO  
- 11/  Últim mes de sisè fer com si fos ESO  
- 12/  Fer una bicicletada i picnic per parlar amb els d’ESO  
- 13/  Que els de sisè puguin escriure 3 alumnes amb els que volen   

  coincidir a ESO  
- 14/  Fer una unitat del llibre de 1r d’ESO  
- 15/  posar més deures i fer més exàmens a 6è 
- 16/  A sisè tenir un profe per assignatura 
- 17/  Fer més xerrades informatives a 6è, també professors de secundària. 
- 18/  Fer horaris d’ESO 
- 19/  Estudiar en escoles d’estiu per preparar la ESO 
- 20/  últim període de 6è fer-ho més complicat 
- 21/  Més fulls informatius 
- 22/  Fer alguna enquesta als alumnes 

 
 
  
 
Taula 12.2 

     centres 
                   
propostes 

Centre 1  
(públic) 

Centre 2 
(públic) 

Centre 3  
(concertat) 

Centre 4 
(concertat) 

Centre 5  
(públic) 

Centre 6  
(públic) 

Centre 7  
(públic) 

Centre 8  
(públic) 

TOTAL 

                    

1 1 1 1 9 0 3 3 1 19 

2 0 1 2 1 0 1 0 3 8 

3 0 1 2 0 0 0 0 4 7 

4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

5 2 1 0 0 0 0 0 0 3 

6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

7 2 2 0 3 0 0 0 0 7 

8 0 0 0 7 0 0 1 0 8 

9 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
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Taula 12.2 (continuació) 
     centres 
                 
propostes 

Centre 1  
(públic) 

Centre 2 
(públic) 

Centre 3  
(concertat) 

Centre 4 
(concertat) 

Centre 5  
(públic) 

Centre 6  
(públic) 

Centre 7  
(públic) 

Centre 8  
(públic) 

TOTAL 

10 2 1 3 1 1 2 2 1 13 

11 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

13 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

14 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

15 1 0 3 0 4 1 1 0 10 

16 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

17 4 3 9 1 2 0 1 3 23 

18 1 0 1 1 1 4 0 0 8 

19 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

20 0 0 0 0 0 2 0 2 4 

21 0 0 0 0 0 0 0 5 5 

22 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
 
 

6-2. Resultats enquestes alumnes 6è de primària 
 
El primer que s’ha fet amb els resultats obtinguts de les enquestes realitzades a cadascun dels 
alumnes, ha estat transformar les respostes escrites en taules de resultats. Seguidament s’han 
agrupat els resultats per a cadascun dels grups classe. (veure annex 8) 
 
A continuació es mostren els resultats extrets de tots el grups classe per a cadascuna de les 
preguntes, tenint en compte la resposta de tots els nens i nenes enquestats. Així doncs, hi 
haurà una taula de resultats amb la resposta global de cada grup classe per a cada pregunta 
realitzada en l’enquesta.  
 
Les taules resultants es mostren a continuació: 

 
    
   Pregunta 1: Quins són els canvis que creus que notaràs més entre el cole de 6è i l’IES ?  
 
  

Taula 1 

           centres  
 
 
                                 

respostes                          

Continuaré 
a la 

mateixa 
escola 

Estudis 
més 

difícils 

Més 
assignatures 

Més 
deures 

Mobiliari 
(taquilles, 

etc.) 

Més i 
nous 

professors 

Centre 1 (públic) 0 4 6 4 0 3 

Centre 2 (públic) 0 7 4 2 0 5 

Centre 3 (públic) 0 11 4 6 0 2 

Centre 4 (concertat) 0 15 5 5 1 6 

Centre 5 (concertat) 7 7 0 7 0 1 

TOTAL 7 44 19 24 1 17 
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Taula 1 (continuació) 

                centres 
 
 
                                  

respostes                     

Utilitzar 
ordinador 

Canvi de 
companys 

Canvi 
d’horari 

Més divertit 
No sap / 

no 
contesta 

Centre 1 (públic) 0 8 8 0 2 

Centre 2 (públic) 0 9 2 0 4 

Centre 3 (públic) 0 4 4 1 3 

Centre 4 (concertat) 1 15 0 0 0 

Centre 5 (concertat) 2 2 0 0 3 

TOTAL 3 38 14 1 12 
 
 
 
Pregunta 2: Has rebut informació a l’escola de com serà la ESO ?   
 
Taula 2 

                      centres 
                                  

respostes                          
SI NO 

Més o 
menys 

No sap / 
no 

contesta 

Centre 1 (públic) 13 8 3 0 

Centre 2 (públic) 12 5 4 0 

Centre 3 (públic) 21 0 2 0 

Centre 4 (concertat) 15 6 6 0 

Centre 5 (concertat) 19 2 4 0 

TOTAL 80 21 19 0 
 
 
 
Pregunta 3: Quines són les activitats que s’han realitzat al teu centre de primària per ensenyar-
vos com serà la nova etapa de secundària? 
 
Taula 3 

centres                                  
respostes                          

Practicar 
noves 

tècniques 
d’estudi 

Algunes 
classes 
amb 

professors 
d’ESO 

Activitat 
amb els 
alumnes 
d’ESO 

Explicació 
professors 

Xerrada 
amb els 
pares 

Centre 1 (públic) 0 0 0 1 0 

Centre 2 (públic) 1 0 0 2 0 

Centre 3 (públic) 0 0 0 6 5 

Centre 4 (concertat) 8 0 2 4 0 

Centre 5 (concertat) 8 1 10 0 0 

TOTAL 17 1 12 13 5 
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Taula 3 (continuació) 

                   centres 
 
 
 
                           

respostes                          

Quadern 
informatiu 

Visita a 
secundària 

Sociograma Cap 
No sap, no 
contesta 

Centre 1 (públic) 0 3 18 1 5 

Centre 2 (públic) 0 6 3 1 8 

Centre 3 (públic) 2 21 0 0 2 

Centre 4 (concertat) 0 0 0 6 7 

Centre 5 (concertat) 0 0 0 3 3 

TOTAL 2 30 21 11 25 
 
 
 
 
Pregunta 4: Creus que et servirà la preparació rebuda per integrar-te millor a la Secundària? 
 
Taula 4 

                      centres 
                                  

respostes                          

SI 
SI, però no 

gaire 
NO 

No sap / 
no 

contesta 

Centre 1 (públic) 16 6 2 0 

Centre 2 (públic) 18 0 2 1 

Centre 3 (públic) 18 5 1 0 

Centre 4 (concertat) 21 3 2 1 

Centre 5 (concertat) 15 8 1 1 

TOTAL 88 22 8 3 
 
 
 
 
Pregunta 5: T’agradaria coincidir amb els mateixos companys de classe l’any que ve? 
 
Taula 5 
                          centres 

                                  
respostes                          

SI, 
moltíssim 

SI 
SI, amb 
alguns 

indiferent NO 

Centre 1 (públic) 3 10 10 1 0 

Centre 2 (públic) 0 9 7 2 3 

Centre 3 (públic) 3 19 2 0 0 

Centre 4 (concertat) 8 15 3 0 1 

Centre 5 (concertat) 2 12 8 0 3 

TOTAL 16 65 30 3 7 
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Pregunta 6: A vingut alguna persona de fora de l’escola per parlar de la ESO?   Qui? 
 
Taula 6 

                     centres  
                                 

respostes                          
SI NO No sap, no 

contesta 

Centre 1 (públic) 3 21 0 

Centre 2 (públic) 6 13 2 

Centre 3 (públic) 0 24 0 

Centre 4 (concertat) 0 27 0 

Centre 5 (concertat) 0 25 0 

TOTAL 9 110 2 
 
Respostes SI:  gent d’ESO; el director d’institut; no ho sé; noms propis; 
 
 
 
Pregunta 7: Estàs més nerviós que els altres anys per passar de primària a secundària? 
 
Taula 7 

                        centres 
                                  

respostes                          
SI, molt SI 

SI, una 
mica 

NO 

Centre 1 (públic) 3 15 4 2 

Centre 2 (públic) 3 9 4 5 

Centre 3 (públic) 6 9 2 7 

Centre 4 (concertat) 3 11 7 6 

Centre 5 (concertat) 2 16 4 3 

TOTAL 17 60 21 23 
 
 
 
 
Pregunta 8: Creus que seran més difícils les assignatures de la ESO? Per què? 
 
Taula 8 

centres  
 
 
 
                                 

respostes                          

SI 
SI, algunes 
assignatures 

SI,  
preparar 
batxillerat 

SI, més 
deures, 

més treball 

SI, nivell 
 més alt 

NO 
No sap /  

no 
contesta 

Centre 1 (públic) 2 0 3 2 18 1 0 

Centre 2 (públic) 5 0 1 0 11 3 1 

Centre 3 (públic) 0 2 2 0 19 1 0 

Centre 4 (concertat) 0 6 3 2 15 1 0 

Centre 5 (concertat) 0 3 1 2 19 0 0 

TOTAL 7 11 10 6 82 6 1 
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Pregunta 9: Proposa una activitat “nova”  per fer amb els alumnes de 6è per què notin menys 
el canvi de primària a secundària? 
 
Taula 9.1 

                  centres  
 
                                 

respostes                          

CAP, ja es 
fa bé 

Propostes 
activitat 
“nova” * 

Propostes 
canvis a 
l’IES 

No sap /  
No 

contesta 

Centre 1 (públic) 0 14 1 9 

Centre 2 (públic) 1 13 0 8 

Centre 3 (públic) 0 15 1 8 

Centre 4 (concertat) 0 20 4 3 

Centre 5 (concertat) 0 19 0 6 

TOTAL 1 81 6 34 
 

* amb les respostes d’aquesta columna es desenvolupa la taula de resultats 9.2, veure 
pàgina següent. 

 
 
Algunes propostes canvis a l’IES: 
 
- que els professors ajudin més al principi de secundària; - al principi poder fer coses com a 
primària; - no separar del mateixos companys; - al principi no posar deures. 
 
 
Les següents preguntes es correlacionen amb la primera columna de la taula 9.2. La numeració 
utilitzada es correspon en ambdues parts. 
 

-            1/  fer exercicis o activitats de 1r d’ESO   

-            2/  fer més treballs  

-            3/  Barrejar-se en algunes activitats (lleure) amb els d’ESO   

-            4/  Reforçar les matemàtiques   

-            5/  Explicar com són els llibres i les assignatures d’ESO  

-            6/  Alguna assignatura amb ordinador a 6è   

-            7/  Alumnes de 1r ESO vagin a explicar la seva experiència als de 6è.  

-            8/  Fer una optativa que sigui d’ESO   

-            9/  Anar una setmana a 1r d’ESO  

-          10/  Anar un o dos dies a 1r d’ESO  

-          11/  Últim mes de sisè fer com si fos ESO  

-          12/  Fer una bicicletada i picnic per parlar amb els d’ESO  

-          13/  Que els de sisè puguin escriure 3 alumnes amb els que volen coincidir a ESO  

-          14/  Fer una unitat del llibre de 1r d’ESO  

-          15/  Posar més deures i més feina 

-          16/  Fer més d’una visita a secundària 

-          17/  Fer alguns exàmens com els de l’ESO 
-          18/  Explicacions de com serà la ESO 

- 19/  fer una hora al dia a l’IES 
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Taula 9.2 

      centres 
                        

respostes                             

Centre 1 
(públic) 

Centre 2 
(públic) 

Centre 3 
(públic) 

Centre 4 
(concertat) 

Centre 5 
(concertat) TOTAL 

              

1 1 1 4 2 6 14 

2 0 0 0 2 2 4 

3 1 3 0 2 6 12 

4 0 3 0 0 1 4 

5 0 0 0 1 1 2 

6 0 0 0 0 1 1 

7 1 2 1 4 1 9 

8 0 0 0 0 1 1 

9 0 0 0 2 0 2 

10 4 1 3 2 0 10 

11 0 0 0 1 0 1 

12 0 0 0 1 0 1 

13 0 0 0 1 0 1 

14 1 0 0 1 0 2 

15 0 0 2 0 0 2 

16 0 1 1 0 0 2 

17 0 0 1 0 0 1 

18 6 0 3 0 0 9 

19 0 2 0 0 0 2 
 
 
 
 
 

6-3. Resultats enquestes tutors 
 
En total he rebut 9 enquestes contestades, una d’elles resposta per part del cap d’estudis d’un 
centre en nom dels seus tutors. Dos tutors més no han contestat. 
 
Les respostes han estat les següents: 
 
La primera part de l’enquesta anava enfocada a analitzar que es fa als centres per minvar els 
desajustaments de la transició d’una etapa a l’altra, qui ho fa i si agrada als alumnes el fet de 
rebre informació.  
 
Pregunta 1:  S’ha realitzat alguna activitat a les sessions de tutoria per ajudar els alumnes en 
la seva adaptació a la secundària ?  Què s’ha fet? 
 
- informació general i reglament de règim intern. La resposta general dels tutors ha estat 

que tots els grups a tutoria treballen el tema d’informació general de l’etapa de secundària, 
informen del reglament de règim intern. 
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- Hàbits d’organització. Els tutors intenten transmetre els hàbits d’organització personal per 
què a la ESO hi ha menys control i és necessari tenir-ho assumit.  

 
- Visita centre. Alguns tutors han parlat de la visita al centre per conèixer i estar més 

familiaritzats amb totes les instal·lacions.  
 
- Sociograma.Un tutor de grup ha mencionat que al seu centre fan un “sociograma”. Es 

tracta d’un centre de primària i demanen als alumnes de sisè que escriguin en un full els 
nens i nenes amb els que voldrien coincidir a primer d’ESO. 

 
 
Pregunta 2:  Les activitats adreçades a millorar la transició dels alumnes de 6è de primària a 1r 
d’ESO són programades a nivell de tutor o a nivell de centre? 
 
- El centre que imparteix ambdues etapes comenta que bàsicament ho organitzen els tutors 

de 6è amb la col·laboració dels tutors de 1r d’ESO. 
 
- La resposta majoritària és que es treballa des de les dues parts. A nivell de centre 

s’organitza tot el referent a traspàs d’informació entre centres de cada etapa, i a la gestió 
de les dades rebudes amb l’ajuda de la comissió d’atenció a la diversitat o de l’EAP. A 
nivell de tutors es porta tot el referent a xerrades i activitats per informar i treballar el pas a 
la secundària.  

 
- Algú a comentat que sobretot a nivell de tutoria. 
 
 
 
Pregunta 3:  Als alumnes els agrada i els motiva que es parli d’aquest tema? ho demanen? 
 
- La resposta majoritària és que no els motiva excessivament, i que és a finals de l’etapa de 

primària i a principi de l’etapa de secundària quan mostren més neguit i interès. Fora 
d’aquests períodes no els preocupa gaire. Es comenta que ells no demanen parlar de com 
serà la nova etapa i la transició (exceptuant els últims dies), però que si es treballa es tema 
a tutoria sol agradar força. 

 
- Alguns tutors comenten que ells incorporen aquest tema a les tutories encara que els 

alumnes no ho demanin, així s’anticipen al neguit i dubtes que poden tenir els alumnes 
alhora de fer el canvi d’etapa. 

 
 
Pregunta 4:  Penses que hi ha problemes a nivell emocional per a la majoria dels alumnes? 
 
- Nervis al principi. Les respostes coincideixen en què la majoria tenen més nervis al 

principi del canvi d’etapa que al començament d’un curs nou en una mateixa etapa. També 
coincideixen, però, que la majoria de nens ho superen molt ràpidament. 

 
- Autoestima. Es comenta que hi ha alumnes que no pateixen a nivell emocional al 

començar l’etapa de secundària, però que les notes els condicionen molt. Hi ha nens i 
nenes es decepcionen al veure que no se’n surten com voldrien i adopten el paper de 
“passotes”. 

 
- Edat / famílies. En general s’opina que hi ha més canvis emocionals per la pròpia edat 

dels alumnes que pel canvi d’etapa. També es menciona repetidament que molts famílies 
passen massa poques hores amb els seus fills i que això desencadena problemes 
emocionals. 
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Pregunta 5:  Penses que hi ha alguns alumnes als que els afecta seriosament el canvi de 
primària a secundària?  Quines creus que en són les conseqüències que se’n deriven  (mals 
resultats acadèmics, mal comportament, desmotivació, por, neguit, etc)? 
 
- Més llibertat i responsabilitat. Hi ha un tant per cent bastant elevat d’alumnes que es 

confonen al principi al percebre més llibertat i poc control. Això els porta a mals resultats 
acadèmics. Alguns ho recondueixen i d’altres no. 

 
- Capacitats personals. Sembla que tots els tutors creuen que hi ha alumnes poc preparats 

tant a nivell de coneixements acadèmics com de capacitats personals d’organització i 
assoliment de responsabilitats. Aquest grup d’alumnes pateixen negativament el canvi a 
secundària. 

 
- Cultura del “no esforç”. Alguns tutors mencionen la falta de motivació general i la cultura 

generalitzada de no esforçar-se per assolir objectius. Per tant opinen que un gran 
percentatge del fracàs escolar a secundària és per la major exigència dels estudis, però no 
pel desajustament del canvi d’etapa. 

 
 
 
Pregunta 6:  Faries algunes coses noves per tractar aquest tema amb anticipació? quines? 
 
- NO. Gairebé la meitat de les respostes (4/9) han opinat que no farien coses noves.  

Dos tutors han contestat que no cal fer modificacions, que ja està bé. Un altre no ha 
contestat res. I un altre a descrit coses que ja fan ells mateixos. 
 

- Recolzament familiar. S’ha comentat que seria convenient augmentar la capacitat i 
voluntat de les famílies per que tant els alumnes com el centre rebin més recolzament per 
part d’aquestes. No s’ha especificat cap actuació o activitat concreta. 

 
- Trobades 6è i 1r d’ESO. Preparar activitats en què els alumnes de 6è de primària i els de 

1r d’ESO les desenvolupessin conjuntament.  
 
- Més reunions i xerrades. Es creu que seria bo fer més trobades entre els tutors de 1r 

d’ESO i els professors de 6è de primària. (s’opina que tothom ja té molta feina). 
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7- DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 
 
A continuació s’analitzen els resultats mostrats a les taules anteriors. Es farà el mateix procés 
en els dos blocs d’alumnes en què s’han fet enquestes: alumnes de primer de secundària, 
alumnes de sisè de primària. No es farà discussió de resultats de les respostes dels tutors ja 
que el format donat en el capítol 6-3. Resultats enquestes tutors (pag. 26), descriu les 
respostes de forma explicativa. 
 
Cal aclarir que hi ha taules que tenen un nombre de respostes molt superior al nombre 
d’alumnes enquestats. Això és degut a què hi ha preguntes que permeten més d’una resposta 
o aportació per part de cada nen o nena. 
 
Per la raó abans mencionada (més respostes que alumnes) els tant per cent descrits a 
continuació fan referència a tant per cent sobre el total de respostes i no sobre el total de 
persones que han respost. 
 
Per les preguntes amb format obert, s’han considerat totes les respostes aportades, encara que 
només hi hagués una repetició. Això s’ha fet així per reflectir totes les sensacions que tenen els 
alumnes durant el seu període de transició. 
 
Algunes preguntes on es demanava una resposta concreta SI o NO, han sofert una ampliació 
de respostes donant cabuda als matisos quantitatius com: molt, una mica, etc. 
 
 

7-1. Respostes alumnes de 1r d’ESO 
 
 
Pregunta 1: Quan realitzaves 6è de primària, vas rebre informació de com seria la ESO ?   
 
-  Un 65% dels alumnes diuen que SI que van rebre informació 
 
-  Un 10 % dels alumnes diuen que NO que van rebre informació 
 
-  La resta contesten que més o menys. 
 
 
 
Pregunta 2: Quines van ser les activitats que es van realitzar al teu centre de primària per 
ensenyar-vos com seria la nova etapa de secundària? 
 
- Les respostes més contestades són xerrada informativa i visita a l’IES, sumades acumulen el       
50% de les respostes. 
 
- Un 9% dels alumnes contesten que no van fer cap activitat 
 
 
 
Pregunta 3: Creus que et va servir la preparació rebuda per integrar-te millor a la Secundària? 
 
-  Un 25% dels nens i nenes opinen que NO els va servir la preparació rebuda.  
 
-  El 56 % contesten que SI i la resta que més o menys. 
 
 
 
Pregunta 4: Per tu ha estat un problema el canvi de centre? Quina escola t’agrada més, la de 
primària o la de secundària ? 
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-  En aquesta pregunta cal tenir present que un 38% de les respostes ha estat No he canviat de 
centre. 
 
-  Si menyspreem  els que no han canviat de centre tenim: Un 64% responen que NO ha estat 
cap problema canviar d’etapa. Un 18% opinen que SI que ha estat un problema. 
 
-  Hi ha molta igualtat entre els alumnes que prefereixen l’etapa de primària (41%) i els que 
prefereixen l’etapa de secundària (44%). 
 
 
 
Pregunta 5: Quins són els canvis que has notat entre primària i  la ESO ? 
 
-  El canvi més repetit ha estat que Primària és més fàcil i ESO més difícil amb un 24% de les 
respostes. Si sumem això al fet que el segon canvi més percebut pels alumnes és que ESO 
més exigència de deures (18%), més algunes altres observacions com exàmens i notes més 
durs, tenim que aproximadament un 45% de les respostes fan referència a la major duresa 
acadèmica de la ESO. 
 
-  Si agrupem respostes de metodologia en els estudis com més professors, assignatures 
diferents, ordinadors, més responsabilitat, etc, tenim que sumen un 34 % de les anotacions. 
 
-  Les respostes de tipus d’entorn escolar, com poden ser, més llibertat, la gent del centre, les 
normes, els companys, sumen un 17 %. 
 
 
 
Pregunta 6: Has hagut de fer alguns canvis en la rutina diària ?  (ex: llevar-te més d’hora, 
utilitzar transport públic, quedar-te a dinar, etc. etc.). 
 
-  Només un 7 % és NO al fet d’haver realitzat canvis en la rutina diària. 
 
-  El 92 % de les respostes SI manifesten canvis. El més canvi més comú és el de llevar-se més 
d’hora, seguit de utilitzar transport públic. 
 
 
 
Pregunta 7: Has coincidit amb alguns companys de l’any passat a la nova escola? Molts o 
pocs? 
 
-  La majoria d’alumnes coincideixen amb excompanys del curs passat, un 89%. D’aquests un 
59% especifiquen que han coincidit amb molts dels excompanys de classe. 
 
-  Només un 7% ha respost que NO ha coincidit amb excompanys del curs anterior. 
 
 
 
Pregunta 8:  T’agrada el fet de coincidir amb excompanys de primària a la nova escola de 
secundària? 
 
-  Un 11 % de les respostes són No sap/ no contesta això és degut a què afecta el fet de què 
un grup considerable dels alumnes enquestats no ha canviat de centre. 
 
Un 4% responen que no els agrada el fet de coincidir amb excompanys de classe. 
 
-  Si sumem totes les respostes que es precedeixen d’un SI, tenim un 85%. Cal dir que un 7% 
d’aquests, però, especifiquen que els agrada coincidir només amb alguns companys. 
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Pregunta 9: A l’IES s’han fet xerrades per parlar de la nova etapa de secundària?  T’han ajudat 
per adaptar-te al nou centre? 
 
-  Un 12 % de les respostes són No sap/ no contesta això és degut a què afecta el fet de què 
un grup considerable dels alumnes enquestats no ha canviat de centre. 
 
-  Un altre 70% de les respostes mostren que SI que s’han fet xerrades a l’IES. 
 
-  Un 18% responen que NO s’han fet xerrades a l’IES, i un 12 % que se n’han fet però que no 
hi han assistit. 
 
 
Pregunta 10: Al principi de curs et semblava molt més difícil 1er d’ESO que 6è de primària? 
Per què? 
 
-  Un 57 % diu que SI  i un 36 % opina que NO. 
 
-  Un gran nombre dels alumnes quo diuen que NO els semblava més difícil ho justifiquen dient 
que gairebé feien el mateix que a sisè. 
 
 
Pregunta 11: Ara que ja portes uns mesos a l’IES, t’agrada més la secundària o la primària? 
Per què? 
 
-  El 35 % dels alumnes enquestats els agrada més PRIMÀRIA i a un 55% la SECUNDÀRIA. 
 
 
Pregunta 12: Proposa una activitat “nova”  per fer amb els alumnes de 6è per què notin menys 
el canvi de primària a secundària? 
 
Cal destacar que un 32% no ha contestat aquesta pregunta. De la resta només uns quants han 
opinat que ja es fa bé, i els demés han fet aportacions de noves coses a fer. S’han realitzat 122 
aportacions en total. 
 
-  La proposta més repetida ha estat fer més xerrades informatives a sisè, la qual tampoc és 
una activitat innovadora de per si. Ha tingut 23 citacions. 
 
-  La segona proposta més repetida ha estat fer exercicis o activitats de 1r d’ESO al final de 
sisè, amb un total de 19 citacions. 
 
-  La tipologia de resposta més proposada fa referència a simular la ESO al final del període de 
primària. Hi ha hagut unes 47 respostes d’aquesta tipologia. Per altra banda hi ha hagut 38 
respostes proposant la necessitat de rebre més informació de la transició, i un altre grup de 
respostes proposen el fet de fer activitats vàries barrejant alumnes de sisè de primària amb 
alumnes de primer d’ESO.  
 
-  També són molt interessants algunes aportacions que no han estat gaire repetides. Per 
recordar-les cal veure la taula 12.2 de la pàgina 20 de la memòria.  
 
 
 

7-2. Respostes alumnes de 6è de primària 
 
És important tenir en compte al fer la valoració d’aquestes respostes que hi ha un tant per cent 
més elevat d’alumnes de centres concertats que en l’estudi als alumnes de 1r d’ESO. Això 
condiciona una mica la tipologia de les respostes ja que la majoria d’aquests alumnes no 
canvien de centre per passar de primària a secundària. 
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Pregunta 1: Quins són els canvis que creus que notaràs més entre el cole de 6è i l’IES ?  
 
-  El canvi més repetit ha estat estudis més difícils amb un 24% de les respostes. S’observa que 
coincideix exactament amb el context i el valor en tant per cent que havia tingut la resposta més 
repetida de la pregunta 5 feta als alumnes de primer d’ESO. Si a aquest resultat i sumem el 
resultat de l’observació de més deures, tenim que un 37% de les respostes fan referència a la 
major duresa acadèmica de la ESO. 
 
- Si agrupem respostes de metodologia en els estudis com més i nous professors, assignatures 
diferents i utilització d’ordinador, tenim que sumen un 22 % de les anotacions. 
 
- Les respostes de tipus d’entorn escolar, com són, canvi de companys, canvi d’horari o 
mobiliari, sumen un 30 %. 
 
-  Es cop observar que la causa que preocupa més als alumnes és la major dificultat acadèmica 
de l’etapa de secundària. 
 
 
 
Pregunta 2: Has rebut informació a l’escola de com serà la ESO ?   
 
-  Un 67% dels alumnes diuen que SI  han rebut informació 
 
-  Un 17 % dels alumnes diuen que NO  han rebut informació. Aquest valor és superior al que 
tenim registrat de l’enquesta realitzada als alumnes de 1r d’ESO (10%). 
 
-  La resta contesten que més o menys (16%). 
 
 
 
Pregunta 3: Quines són les activitats que s’han realitzat al teu centre de primària per ensenyar-
vos com serà la nova etapa de secundària? 
 
- Sorprèn el fet que un nombre molt elevat de nens i nenes (18% de les respostes) no han 
contestat o no han contestat correctament a la pregunta. Per tant se’ls ha donat com a resposta 
No sap, no contesta. 
 
- Un 8% de les respostes ha estat Cap, fent referència a què no s’ha realitzat cap activitat per 
preparar-los per al pas d’etapa. 
 
- L’activitat més repetida ha estat Visita a secundària que ha tingut un 22% de les respostes. La 
segona resposta més comentada ha estat practicar noves tècniques d’estudi (12%). 
 
- Les respostes tenen diferents caires, n’hi ha de molt informadores, d’altres de formadores en 
tècniques pròpies de la secundària i d’altres per relacionar els alumnes de sisè amb els d’ESO. 
 
- Hi ha una resposta curiosa que és sociograma, la qual ha tingut 21 repeticions. Fa referència 
a un test que es va fer en un dels centres, demanant als seus alumnes de sisè amb quins nens 
i nenes els agradaria coincidir a 1r d’ESO. Aquest test l’equip directiu el fa servir per passar 
propostes de grups classe als centres de secundària. A aquest test l’anomenen “sociograma”. 
 
 
 
 
Pregunta 4: Creus que et servirà la preparació rebuda per integrar-te millor a la Secundària? 
 
-  Només un 7% dels alumnes de sisè creu que no li servirà la informació rebuda. 
 
Un 73 % han respost que SI que creuen que els servirà i un 18 % han matisat que SI, però no 
gaire. 
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Pregunta 5: T’agradaria coincidir amb els mateixos companys de classe l’any que ve? 
 
-  Entre les respostes SI, moltíssim (13%), SI (54%) i SI, amb alguns (25%), suma un total del 
92% dels enquestats.  
 
-  Un 6 % ha dit que NO li agradaria coincidir amb excompanys i un 2% s’ha mostrat indiferent. 
 
 
 
Pregunta 6: A vingut alguna persona de fora de l’escola per parlar de la ESO?   Qui? 
 
-  El fet que la gran majoria ha contestat que NO (91%), ha fet que no es detallés i quantifiqués 
la segona part de la pregunta.  
 
-  Un 7% dels alumnes ha contestat que SI.  
 
 
 
Pregunta 7: Estàs més nerviós que els altres anys per passar de primària a secundària? 
 
La gran majoria d’alumnes estan més nerviosos al produir-se un canvi d’etapa amb tot el què 
comporta. El total d’alumnes que estan neguitosos suma el 81%. Un 14% ha respost SI, molt, a 
la pregunta. 
 
 
 
Pregunta 8: Creus que seran més difícils les assignatures de la ESO? Per què? 
 
-  Aproximadament el 94 % dels alumnes creu SI que seran més difícils les assignatures de 
secundària. Només un 5% ha dit que creu que NO.  
 
-  Al demanar per què creuen que seran més difícils, ens trobem que la majoria no especifiquen 
gaire i utilitzen la frase SI, nivell més alt o similar. Algunes nens o nenes han especificat que 
creuen que seran més difícils per què han de preparar pel batxillerat, però ha estat en poca 
proporció (10 respostes de 123). 
 
 
 
Pregunta 9: Proposa una activitat “nova”  per fer amb els alumnes de 6è per què notin menys 
el canvi de primària a secundària? 
 
Cal destacar, que igual com ha passat amb els alumnes de primer d’ESO, un nombre molt alt 
de participant (28%) no ha contestat aquesta pregunta. De la resta només un ha opinat que ja 
es fa bé el què s’està fent. Els demés han fet aportacions de noves coses a fer. S’han realitzat 
87 aportacions en total. 
 
-  La proposta més repetida ha estat fer exercicis o activitats de 1r d’ESO, està clar quan 
encara estan cursant sisè de primària. Ho han citat 14 alumnes. 
 
-  La segona proposta més repetida ha estat barrejar-se en algunes activitats amb els d’ESO, 
amb un total de 12 citacions. 
 
-  La tipologia de resposta més proposada fa referència a simular la ESO al final del període de 
primària. Hi ha hagut unes 43 respostes d’aquesta tipologia. Coincideix amb el predomini 
escollit pels alumnes de primer d’ESO. Per altra banda hi ha hagut 13 respostes proposant la 
necessitat de rebre més informació de la transició, i un altre grup de respostes proposen el fet 
de fer activitats vàries barrejant alumnes de sisè de primària amb alumnes de primer d’ESO.  
 
- També són molt interessants algunes aportacions que no han estat gaire repetides. Per 
recordar-les cal veure la taula 9.2 de la pàgina 26 de la memòria.  
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8- CONCLUSIONS 
 

8-1. Conclusions extretes de les respostes rebudes 
 
Una vegada observats els diferents resultats obtinguts i la discussió d’aquests, podem 
concloure que les sensacions predominants dels alumnes immersos en la transició de l’etapa 
de primària a l’etapa de secundària són les següents: 
 
- Més neguit que en els canvis de curs convencionals. 
 
- La gran majoria (aproximadament un 85-90%) perceben que han rebut informació. 
 
- És important tenir en compte que molts alumnes de 1r d’ESO (25%) consideren que no els 

ha servit la preparació rebuda. 
 
- El què més recorden de la preparació rebuda és la visita a l’IES quan fan sisè. Molts 

recorden xerrades informatives i bastants entenen que han practicat tècniques d’estudi 
per preparar-se per la secundària. 

 
- La majoria no senten que els hagi suposat un problema especial el canvi de centre (en els 

casos que s’ha donat). Tot i això cal tenir en compte el 22-25% d’alumnes que SI que 
consideren que els ha suposat un problema el canvi de centre. Són molts nens i nenes. 

 
- Ho perceben com una etapa més dura acadèmicament.  
 
- Els neguiteja el fet de canviar de centre i de companys. Vull mencionar que a la zona 

estudiada un gran nombre d’alumnes coincideixen amb bastants excompanys de classe. 
 
- En general els agrada el fet de mantenir companys de l’any anterior. 
 
- Gairebé un 40% dels alumnes que cursen primer d’ESO prefereixen l’etapa de primària. 
 
- Els canvis de rutina més descrits són llevar-se més d’hora, agafar el transport públic i 

també, encara que amb menys repeticions quedar-se a dinar a l’IES. 
 
- També és interessant el fet que molts nens i nenes (aprox. 32% de les respostes) 

manifesten que al començament del curs de 1r d’ESO, no ho trobaven més difícil que sisè 
de primària. Molts d’aquest han comentat que es feien coses ja treballades a sisè. Això 
sembla indicar que molts centres intenten fer un començament d’etapa suau per què els 
alumnes tinguin un període d’adaptació més progressiu. 

 
- Es pot percebre molt bé en algunes respostes la diferència de maduresa dels diferents 

nens i nenes en aquest moment del canvi d’etapa, fet propi de l’edat dels alumnes. 
 
- Hi ha alumnes que senten enyorança de l’etapa de primària i comenten que els agradava 

la sensació d’estar més “mimats”, i de tenir-ho tot més fàcil i controlat. En canvi d’altres 
alumnes aprecien i els excita el fet de disposar de més llibertat, d’estar amb gent més 
gran i de descobrir coses noves.  

 
- També és de destacar que alguns enquestats han manifestat gaudir del fet que a 

secundària es fan activitats més interessants, s’aprèn més i es nota una major satisfacció al 
esforçar-se. Això, però, ho ha comentat una petita minoria. 

 
- Per mitjà de la pregunta oberta per fer aportacions d’idees “noves” per millorar la gestió del 

pas de primària a secundària, s’han captat vàries coses, com:  
 

- Que els alumnes tenen poca motivació per col·laborar, aproximadament un 30% 
 dels alumnes no han contestat.  
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- Poca imaginació per part dels alumnes, ja que la majoria de respostes d’activitat 

 “nova” no complien estrictament aquesta definició. Simplement es limitaven a 
 matisar una activitat ja existent. 

 
- Que els agradaria fer més activitats acadèmiques (deures, treballs, presentacions, 

 etc.) durant l’últim curs de primària, simulant el format que se’ls demanarà un 
 cop a la ESO. 

 
- També troben a faltar més informació i fer activitats barrejant alumnes de sisè 

 de primària amb alumnes de primer de secundària.  
 

- Molts d’altres alumnes han fet aportacions tant interessants com: fer alguna 
 assignatura amb ordinador a 6è; al llarg de 6è curs, estudiar una setmana 
 sencera a la ESO; a sisè tenir més professors; fer enquestes als alumnes sobre el 
 tema de la transició; etc,etc. 

 
- Vull fer especial atenció a una resposta d’un alumne que ha comentat que el què 

 faria és estudiar en escoles d’estiu per preparar la ESO, durant l’estiu del canvi 
 d’etapa. Ho ressalto ja que concorda directament amb la Circular de la Direcció 
 General  d’Educació Infantil i Primària del dia 31 de maig de 2011, i de la que se   
 parlat a la pàgina 7 d’aquesta memòria en el punt 4-1-4.  

 
  
 
- Que en general les respostes rebudes manifesten poca capacitat de motivació i de 

sorpresa positiva per part dels docents. Gairebé en cap cas hi ha hagut respostes emotives 
referents a alguna activitat realitzada.  

 
 
 
 
Referent a les respostes rebudes per part dels tutors, les conclusions extretes, són: 
 
 
- Els tutors estan bastant crítics amb el tipus d’alumnat i creuen en general que la manca de 

capacitat d’esforç per part dels alumnes és una de les claus de la dificultat del canvi 
d’etapa. Caldria analitzar, però, per què es dona aquesta circumstància. 

 
- Els centres objecte d’estudi en general treballen conscientment per minvar els 

desajustaments de la transició d’etapa.  
 
- Es té la creença entre els docents, que és més influent l’edat i la maduresa dels nens i 

nenes en aquest moment de la vida, que el pas d’etapa d’educació. 
 
- Tot i que els tutors diuen fer activitats a l’hora de tutoria, sembla que aquestes activitats es 

limiten en la majoria dels cassos a fer xerrades informatives. 
 
- A la zona estudiada hi ha molta relació i traspàs d’informació entre els centres de 

primària i els centres de secundària. Els equips directius tenen bases i protocols definits per 
a treballar conjuntament. 
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8-2. Possibles millores 
 
Les activitats adreçades a donar informació i a conscienciar els nens i nenes sobre les 
característiques de l’etapa de secundària NO es poden limitar a classes magistrals i xerrades 
informatives. Cal fer activitats més engrescadores i motivadores.  
 
Seria interessant contemplar la possibilitat de fer alguna activitat (assignatura optativa, treballs, 
activitats de pràctiques, etc) en què els alumnes de sisè haguessin de conviure durant uns dies 
a l’IES, i així tenir un primer contacte amb el format tant acadèmic com d’entorn que es 
trobaran. 
 
Crear unes hores de toturia a primer d’ESO en què els grups participants no fossin els grups 
classe, sinó grups d’alumnes per procedència de primària. Això provocaria un clima de 
distensió i de familiaritat amb els excompanys. A més, seria interessant que aquestes hores les 
impartís un tutor de primària del curs anterior per així poder valorar molt millor l’estat anímic 
dels alumnes. Aquesta persona els coneix molt millor que el nou tutor.    
 
És necessari que els equips docents de secundària planifiquin conjuntament les feines per casa 
que s’encarregaran als alumnes. No és apropiat que cada professor posi els deures que cregui 
oportú en un moment determinat, però sense tenir en compte, la càrrega de treball que tenen 
els alumnes en aquell mateix moment degut a les altres assignatures. Hi ha moments en què 
els alumnes de 1r d’ESO (i també dels altres cursos de secundària) se senten angoixats amb la 
gran quantitat de deures. Crec que això no ajuda a que percebin l’escola com un lloc on 
aprendre i divertir-se, sinó tot el contrari, la perceben com allò que els roba el temps lliure un 
cop fora del centre. 
 
És del tot necessari, i així ho manifesten molts dels enquestats, començar a preparar les 
metodologies acadèmiques de la ESO (format exàmens, format treballs, tipologia de deures, 
etc) quan encara estan cursant sisè de primària. Es podrien desenvolupar aquestes tècniques a 
algunes unitats del tram final de la primària.  
 
Tot i que ja és una prioritat de l’educació del nostre país, és del tot necessari implicar molt més 
a les famílies dels alumnes en tot el procés d’escolarització. Jo proposo que seria convenient 
fer actes escolars en què les famílies en fossin participants. Així, sense adonar-se’n 
augmentaria la seva implicació i coneixement del què s’està fent. Aquests actes poden ser 
lúdics, o fins i tos acadèmics. Penso que es podria citar a les famílies a entregues de treballs 
realitzats, a exposicions dels alumnes, etc, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-- De primària a secundària, un pas o un abisme? -- - 39 - 

8- BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
LLIBRES 
 
Gimeno Sacristán, J. (1996). “La transición a la educación secundaria”. (1a edició). Ediciones 
Morata, S.L.;   ISBN: 84-7112-412-2 
 
Farrel, Michael  (2004). “temas clave de la enseñanza secundaria”.  Ed: Piados Iberica. ISBN: 
978-84-493-1540-4 
 
Vazquez Fernandez, Pilar  (2011)  “competencias basicas. desarrollo y evaluacion en 
educacion secundaria”. (1a edició). Ed: Wolters Kluwer Educacion. ISBN: 9788499870106 
 
 
 
 
LLEIS VIGENTS A CATALUNYA 
 
LOE (Ley Orgánica de Educación), publicada al BOE nº 106, a 4 de maig de 2006. 
 
LEC (Lley d’Educació de Catalunya), publicada al DOGC nº 5422, a 16 de juliol de 2009. 
 
Decret d’Autonomia de centres educatius,  publicat al DOGC nº 5686, a 5 d’agost de 2010. 
 
Resolució de 15 de juny de 2010 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el 
funcionament dels centres públics d’educació secundària per al curs 2010-2011. 
 
Resolució ENS/683/2011, de 8 de març, per la qual s’aproven les directrius per a la realització 
de la prova d’avaluació de l’educació primària i es convoca la prova per al curs 2010-2011. 
 
Circular de la Direcció General d’Educació Infantil i Primària que dona instruccions 
d’activitats de reforç d’estiu per als alumnes de 6è de primària, del 31 de maig de 2011. 
 
 
 
PÀGINES WEB 
 
Informació de la transició de l’etapa de primària a l’etapa de secundària: 
http://portaleducativo.educantabria.es/binary//5/files602/Recursos/Docs/transicion.pdf 
 
http://www.educastur.es/index.php?option=com_content&task=view&id=2772&Itemid
=202 
 
http://igtorres50.blogspot.com/2010/03/de-primaria-secundaria.html 
 
 
 
 
ENLLAÇOS WEB DELS DOCUMENTS CITATS AL TREBALL 
 
Proves a 6è externes als centres:   
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d'avalua/Pdf%2
0i%20altres/prova%20avaluacio%20primaria%202011/11063014.pdf 
 
 



-- De primària a secundària, un pas o un abisme? -- - 40 - 

Ordre d’avaluació: 
 http://www.gencat.cat/diari/5155/08163010.htm 
 
Resolució d’organització de curs:  
http://www.xtec.cat/centres/a8056109/instruccions1011.pdf 
 
LEC art 70-80:  
http://www.gencat.cat/diari/5422/09190005.htm 
 
 


