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1. INTRODUCCIÓ 

Anem a parlar de la falta de conscienciació i motivació escolar, però… A què se li crida falta de 

motivació escolar?, Quins són les causes?, I les conseqüències?, Com afecta a l'alumne i a la 

seva família i en general a tota la societat? i potser el més important, aquesta falta de 

motivació, comporta al fracàs escolar? 

En termes generals, els últims sondejos parlen d'un 29% de fracàs escolar a Espanya, que és 

molt superior a la mitjana europea, en concret, només ens supera Malta i Portugal. Quedem 

molt lluny del 7% que existeix a Suècia per exemple. Les xifres són ara mateix alarmants. En el 

cas de Catalunya, els valors varien sensiblement de forma positiva però continuen estant lluny 

de l’objectiu marcat amb la Comunitat Europea per a l’any 2015 (15%). El percentatge de 

graduació en ESO a Catalunya és un 79% (21 %de fracàs). Pel que fa l’ensenyament 

secundari postobligatori es graduen el 74,4% en Batxillerat, un 52% en CFGM (cicles formatius 

de grau mitjà) i un 67% en CFGS (cicles formatius de grau superior). Pel que fa als estudis 

universitaris l’índex d’abandonament a les universitats espanyoles està situat entre el 25-29% 

mentre la taxa d’abandonament a les universitats públiques catalanes és del 33,6%. 

 

 

Gràfic 1.1. Taxes de fracàs i d’abandonament a diferents nivells educatius en %. 

Però, quan parlem realment de falta de motivació i com a conseqüència fracàs? Parlem de 

fracàs quan un nen no és capaç d'aconseguir el nivell de rendiment mitjà esperat per a la seva 

edat i nivell pedagògic. 

En la versió més restrictiva, fracàs escolar és la situació de l'alumne que intenta aconseguir els 

objectius mínims plantejats per la institució –els de l'educació obligatòria–, falla en això i es 

retira després de ser catalogat com a tal; això vol dir, després de ser suspès amb caràcter 

general, certificat en comptes de graduat, etc., segons la terminologia peculiar de cada moment 

normatiu o cada context cultural. En el cas espanyol, l'alumne que no aconsegueix acabar 

l'ESO i surt d'ella amb un certificat d'haver-la cursat però sense el títol de graduat, que acredita 

haver-la superat. Cal destacar que aquí no encaixen  els qui abandonen l'ESO sense intentar si 

més no acabar-la, ja que no es pot fracassar en allò que no s'intenta, i, no obstant això, solen 

ser inclosos en la xifra. Tampoc entren o ho farien amb dificultat els qui inicien els cursos 

formatius de grau mitjà o el batxillerat però no aconsegueixen superar-los, tot i que, literalment, 

fracassin en l'intent. En aquest cas no solen ser inclosos com a fracàs sinó com a 

abandonament. 
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Atès que l'únic criteri per avaluar l'èxit o el fracàs dels nens, són les qualificacions, el fracàs es 

tradueix en suspensos, que per descomptat solen ser massius i fer que els pares ja no 

sàpiguen que fer amb aquest nen o aquest jove. No anem a parlar d'un o dos suspensos en 

alguna avaluació, que poden ser absolutament normals i superables, sinó d'aquests altres nens 

les qualificacions dels quals són negatives en finalitzar el curs escolar. Per delimitar encara 

més el camp del que estem parlant, podríem referir-nos a aquells alumnes que hagin acabat el 

curs amb més de dues assignatures pendents, que és quan en principi repetiran curs, la qual 

cosa evidentment seria una mesura del fracàs escolar, encara que en nivells pràctics i fins a la 

llei de qualitat, a causa de la coordinació entre els pares i els professors, de vegades s'anava 

passant als nens de curs, i així s'ajornaven els conceptes de fracàs escolar fins a la finalització 

de cada cicle de primària o secundària que no poguessin superar, situació que en l'actualitat, 

s'ha reformat. 

Quant a les causes del fracàs escolar podem dir que són moltes. Les més destacables són els 

trastorns d'aprenentatge i els trastorns emocionals. Les xifres varien segons els diferents 

estudis, però són aproximadament les següents: Només un 2% es deu a factors intel·lectuals 

(F.I.: retard mental i superdotacions). Al voltant d'un 29% de fracàs es deu a trastorns 

d'aprenentatge (T.A.), entre els quals destaca per la seva importància la dislèxia. 

Aproximadament la mateixa proporció es deu a factors emocionals de tot tipus (T.E: trastorns 

Emocionals) i un preocupant 10% ho ocupa en aquest moment, el trastorn més estudiat a 

Espanya en psicologia infantil en els últims anys: TDAH, o trastorn de dèficit d'atenció amb 

hiperactivitat.  

A més dels factors individuals i familiars, nombrosos autors proposen variables de l'entorn 

escolar que determinen el rendiment dels alumnes. Aquestes variables fan referència a les 

característiques dels centres, els recursos d'aquells, els processos educatius i la composició de 

l'alumnat (Altres factors). 

 

Gràfic 1.2. Causes de les principals causes del fracàs escolar. 

 

No obstant això, la problemàtica supera amb escreix el nivell teòric. La realitat educativa no es 

pot deslligar del seu component humà, ja que en el fet de planificar l'ensenyament s'ha de tenir 

en compte que existeixen éssers humans diferents. I no només per les seves característiques 

personals, sinó també pels diferents condicionants socials. 

No es pot ignorar l'estreta relació que existeix entre bons resultats acadèmics i procedència 

social, principalment la seva dependència amb el clima sociocultural imperant en la família i en 

l'entorn social. Per tot això, la lluita contra el naufragi a l'escola suposa l'engegada de 

programes globals i integrats que tinguin en compte les dimensions socials, familiars i 

educatives. 
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2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

 
2.1. TIPUS DE FRACÀS ESCOLAR 

En funció de l’origen i la duració dels problemes de baix rendiment, es poden diferenciar 

diferents tipus de fracàs escolar: 

- Primari: Quan apareixen problemes de rendiment en els primers anys de la vida escolar 

del nen, solen estar associats a dificultats maduratives i depenent de quines siguin, poden 

solucionar-se espontàniament o ser la base d'un fracàs escolar permanent. 

 

- Secundari: es produeix quan després d'uns anys d'escolarització molt bons apareixen 

problemes, generalment a causa de canvis en el nen, com l'adolescència o algun fet 

puntual en la vida del nen que interfereix momentàniament. 

 

- Circumstancial: El fracàs és transitori i aïllat, és per tant alguna cosa les causes del qual 

han d'esbrinar, per poder posar el remei adequat. 

 

- Habitual: Els suspensos constitueixen la tònica habitual del nen, des del començament de 

l'escolaritat. A causa de causes d'origen personal com per exemple, retard en el 

desenvolupament psicomotriu, retard del llenguatge parlat, retard en l'adquisició de la ctura 

i escriptura [dislèxies, dislàlia (pronunciació defectuosa), problemes de motricitat en la 

grafia, disgrafia] en la lletra amb desorientació espacial, mala “ cal·ligrafia” molt aparatosa, 

baix nivell intel·lectual, problemes personals, etc. 

 

 
2.2. CAUSES DEL FRACÀS ESCOLAR (Marc teòric) 

 

Una causa important de fracàs escolar, que en l'actualitat està sent objecte de molts estudis al 

nostre país, és la de nens que presenten: 

 

Trastorn de dèficit d'atenció amb hiperactivitat: La prevalença d'aquest trastorn oscil·la al 

voltant del 10%. Aquests nens presenten habitualment un fracàs escolar que s'associa amb 

trastorns d’aprenentatge com el de la dislèxia (l’altre trastorn d’aprenentatge amb importància 

després del TDAH), disgrafia, discalculia, problemes tots ells associats a la falta d'atenció, la 

hiperactivitat i la impulsivitat que els caracteritzen. Això fa que el 42 % d'ells repeteixin curs, 

amb el que configuren una part importantíssima de la població que configura el fracàs escolar. 

 

El TDAH es caracteritza per l’activitat motora excessiva, el dèficit d'atenció i la impulsivitat. Els 

símptomes associats són, entre d’altres: trastorns de conducta, dificultats d'aprenentatge, 

problemes de relació social, baix nivell d'autoestima i alteracions emocionals. 

 
La dislèxia és una dificultat significativa i persistent que afecta les habilitats lingüístiques 

associades a la lectura i a l'escriptura, especialment a la discriminació fonològica, la 

descodificació, la memòria a curt termini, la percepció i la seqüenciació. Es manifesta com una 

dificultat d'automatització de la lectura, problemes d'ortografia i, de vegades, també del càlcul 

aritmètic. 

 

En aquest moment tots dos trastorns, són causa de més del 25% del fracàs escolar, encara 

que el ball de xifres segueix sent important. La meva experiència en canvi, parla d'aquest nivell 

de percentatges i encara major. 

 

Continuant amb les causes, existeix un altre percentatge encara que lleugerament menor, de 

causa de fracàs escolar, però que sempre s’ha de descartar: 
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Factors intel·lectuals: En primer lloc és bàsic saber la seva capacitat intel·lectual. La capacitat 

intel·lectual d'una persona es mesura pel seu quocient intel·lectual que és una valoració feta a 

través d'unes proves psicològiques i la normalitat de les quals s'estableix dins d'un interval de 

puntuacions.  

 

En el cas que el quocient intel·lectual es trobi per sota de la mitjana esperada estaríem en el 

cas de debilitats mentals que si són lleugeres que no són fàcilment detestables o bé 

superdotacions, és a dir nens amb un nivell intel·lectual molt superior al normal, que solen 

presentar paradoxalment fracàs escolar. 

 

Els primers, amb un baix nivell intel·lectual, coeficient menor de 85, van passant de curs sense 

haver assimilat l'anterior fins que el fracàs és tan estrepitós que qualsevol tècnica de diagnòstic 

intel·lectual ens indica que existeix una immaduresa mental, que justifica la no adequació a les 

exigències escolars del seu entorn. 

 

Els segons, els superdotats, amb coeficient intel·lectual superior a 130 poden presentar 

alteracions en el seu rendiment fins a arribar amb els anys a un veritable fracàs escolar. 

L'explicació en aquest cas és senzilla, es tràfic de nens pels quals no està dissenyat 

l'aprenentatge, ja que l'escola presenta certes limitacions perquè està orientada a nens 

normals. D'aquesta forma els superdotats troben un desfasament important entre la seva 

intel·ligència i les tasques que se li demanen amb el que comença un avorriment que fa que 

vagin perdent tot interès… 

 

Una altra de les causes dels fracassos estaria en els problemes emocionals dels nens i 

alteracions de l'esfera afectiva: 

 

Factors afectius - emocionals: Algunes investigacions han demostrat que aproximadament 

un 30% dels fracassos escolars es deuen a causes emocionals. 

 

Dins d'aquest apartat entrarien trastorns com la depressió (molt més freqüent en la infància del 

que els majors creiem), la baixa autoestima, trastorns d'ansietat, i després ja complicacions 

més severes, com a psicosis o neurosis. 

I per descomptat no podem eludir el paper, jo diria que imprescindible, que representa la família 

en aquests trastorns. La influència d'aquesta en l'estabilitat emocional del nen és fonamental. 

Per això, aquestes circumstàncies poden alterar l'equilibri afectiu i perjudicar el seu rendiment 

escolar: 

- Situacions especials que alteren el nucli familiar com la mort o malaltia d'un dels 

progenitors o d'un ser estimat pel nen, l'abandó, separació del matrimoni, nou matrimoni 

d'un dels pares, naixement d'un nou germà, situacions avui molt més freqüents i que 

sempre que no estiguin ben enfocades, afecten enormement el desenvolupament 

emocional del nen. 

 

- Estils educatius dels pares: Com la severitat excessiva o disciplina extrema, o bé un excés 

de perfecció que fan que els pares creuen unes expectatives que els nens no poden 

aconseguir ( han de ser els millors) el que crea una forta inseguretat en el nen que mai 

podrà arribar a les altes metes fixades i com a conseqüència se sentirà frustrat si no ho 

aconsegueix. 

Per contra l'excés de protecció, el nen excessivament acaronat i protegit, cau també en la 

inseguretat perquè no saben enfrontar-se sols a les frustracions si la mamà o el papà no estan 

allí per resoldre el problema. 



PLA DE MILLORA PER A LA CONSCIENCIACIÓ I MOTIVACIÓ  DE  

L’ALUMNAT D’UN INSTITUT DEL BAIX EBRE CAP A LA FORMACIÓ EDUCATIVA  7 

 

Podem incloure en aquest apartat, aquells pares amb estils educatius diferents que produeixen 

un gran desconcert en el menor, i que es tradueix també en fracassos escolars, falta d'afecte, 

indiferència dels pares, etc. 

I seria interessant relacionar també els problemes en el rendiment escolar amb les noves 

addiccions infantils, la televisió o els vídeo-jocs i l'ordinador, que quan no existeix control poden 

perjudicar d'una forma important el seu rendiment escolar. El fracàs també té a veure amb la 

situació de punts i tants nens que estan sols a casa pel treball dels pares i manquen del suport, 

de la presència d'un adult que els ensenyi unes normes adequades. Però això entraria dins 

d'una altra reflexió molt més llarga, que seria la de com establir límits als fills, per evitar que es 

produeixi no només el fracàs escolar, sinó el personal. 

Trastorns deguts al desajustament emocional en etapes crucials com l'adolescència. És 

fonamental el control de la família i la informació sobre aquesta etapa. Parlaríem també dels 

problemes dels nois, de la seva relació amb l'alcohol i les drogues, cada vegada més 

preocupant, i que en el menor dels casos es nota en els primers dies de la setmana, després 

d'un cap de setmana de consum abusiu, i que desgraciadament pot condicionar no només el 

seu rendiment sinó també la seva vida. 

Situació social desfavorable. Existeix una clara correlació entre el nivell social i el rendiment. Té 

a veure evidentment amb els estudis o formació dels pares, amb la marginalitat, amb les 

diferències com en el cas dels immigrants, situacions totes elles que incideixen en la formació 

del nen i per tant també en el seu rendiment. 

Causes pedagògiques: Podríem parlar de la irregularitat en l'escolaritat. Bé per constants 

trasllats d'un col·legi a un altre, per inassistència escolar, que evidentment fan que el nen 

manqui de base per continuar l'aprenentatge. 

Una altra de les causes pot ser el mètode d'ensenyament del centre , en el sentit de no 

adequar l'interès del nen amb els continguts que s'imparteixen, o bé l'alta exigència que no atén 

a la maduresa de cadascun, i de vegades no es té en compte per exemple, que en una mateixa 

classe pot haver-hi nens que es portin fins a dotze mesos. 

D'altra banda és un fet que en alguns centres existeix un excés de deures, i que en l'actualitat 

el sistema educatiu actual comporta, al meu entendre, la dispersió de matèries, arribant a tenir 

un nombre elevat d'assignatures que de vegades només suposen un massiu nombre de 

suspensos per al noi, aconseguint desmotivar-ho i enquistar el fracàs. 

El desconeixement de les adequades tècniques d'estudi, de les quals parlarem més endavant i 

en ocasions un excés d'activitats extraescolars que pressionen a l'alumne, poden aconseguir 

també que el rendiment escolar del nen no respongui a la seva veritable capacitat. 

La massificació: El nombre d'alumnes que de vegades supera els 25 , sembla també incidir en 

els resultats posat que s'observen més casos de fracàs escolar, i encara que la nova reforma 

tracta d'anar disminuint aquest nombre, encara estem molt lluny d'alguns països com 

Dinamarca en el qual la relació d'alumnes per classe és de 15. 

I per descomptat la figura del professor és bàsica també. En el sentit que tots sabem de casos 

de professors que han marcat negativa o positivament als alumnes i que determinades aptituds 

es poden potenciar o bloquejar, segons sigui el professor. 

És clar que per ser docent es necessita una vocació molt forta i unes determinades aptituds 

que no tots tenen… Evidentment pot no ser la causa principal, però sí és una baula més en la 

cadena. 
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2.3. CAUSES DEL FRACÀS ESCOLAR (Marc experimental) 

El fracàs escolar en l'ESO es pot deure a diversos factors i en concret a la zona i entorn que 

ens trobem es sintetitza en els següents punts encara que podria extrapolar-se a zones de 

Catalunya i de l'Estat Español amb similars característiques: 

- Entorn socioeconòmic i cultural de la comarca: 

 

L’institut objecte del projecte és un típic centre de zona urbana situat a la comarca del Baix 

Ebre a Tarragona. Els alumnes del centre procedeixen, dels pobles de tota la comarca i de la 

pròpia capital de comarca a l’E.S.O i  al batxillerat. 

 

Tots aquests pobles, situats a la zona sud de Tarragona, depenen econòmica i laboralment, de 

manera general, de l’agricultura i de la indústria agropecuària. L'agricultura és una de les 

activitats més importants de la comarca. Configuren l'estructura agrària els cultius d'olivera, 

cítrics i hortalisses, a banda d'una indústria agroalimentària i pecuària tradicional (olis, pinsos, 

ous, etc.). Es tracta, principalment, de petites finques de cultiu familiars transmeses de 

generació en generació, la qual cosa comporta al fet que, en molts casos, i en diferents 

èpoques, sigui molt freqüent el que els alumnes/as, per tradició familiar i també, de vegades, 

per necessitats econòmiques, hagin de treballar al costat dels seus pares en les labors pròpies 

d'aquest tipus de cultiu i/o hagin de col·laborar en altres activitats laborals que contribueixen al 

sustento familiar. La tradicional indústria agropecuària hi conviu amb indústries de més recent 

implantació, com ara la química, la farmacèutica, la metal·lúrgica, la ceràmica, l'eòlica, etc., 

cosa que ha augmentat els nivells d'ocupació i d'inversió d'aquest sector en la última dècada, 

però que ara està experimentat un fort decreixement degut a l’impacte de la crisi en la qual està 

immers el país. 

 

Tot això suposa, lògicament, un important obstacle per a les tasques acadèmiques i una 

disminució, en moltes famílies i, sobretot, pel que fa als alumnes homes, de la conscienciació 

de la importància de l'àmbit cultural i acadèmic. També és freqüent que, davant el desinterès i 

apatia mostrat per molts alumnes, algunes famílies, amb l'objectiu que “no perdin el temps”, 

davant l'obligatorietat de l'escolarització obligatòria fins als 16 anys i amb la finalitat de que 

“vagin aprenent un ofici” i realitzin alguna activitat productiva, els comminin a ajudar en les 

activitats laborals i econòmiques de la família. 

 

A l'anterior se suma el fet que, de manera bastant general, i tenint en compte les passades 

èpoques històriques del nostre país, el nivell cultural i acadèmic de les famílies és bastant baix, 

motivat, principalment, pel ràpid abandó de l'escola a causa de les dificultats econòmiques de 

les famílies i per la necessitat, per tant, de contribuir a l'economia familiar a molt primerenca 

edat.  

 

Això suposa, en molts casos, una mínima conscienciació per part de les famílies de la 

necessitat i importància dels estudis acadèmics per a la formació, el desenvolupament integral i 

el futur laboral i humà dels seus fills. 

 

- Dificultats acadèmiques, falta de base, desmotivació i desinterès: 

 

S'ha observat, tenint en compte les dades acadèmiques de cursos anteriors, que la majoria 

d'alumnes que han abandonat o no obtenen la titulació bàsica són, principalment, aquells que 

han repetit curs en alguns dels nivells d'educació primària i que arriben a l'institut amb una base 

acadèmica molt deficient, la qual cosa els dificulta continuar en aquests nivells superiors i, per 

tant, també solen repetir curs en el primer cicle de secundària. Sembla ser que, en la majoria 

dels casos, aquest fet de la falta de base acadèmica i de la repetició de cursos ve motivat pel 

context socioeconòmic descrit anteriorment i l'escàs hàbit adquirit, des d'edats primerenques, 

en el desenvolupament de les activitats i tasques pròpiament acadèmiques. 
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- Mínima actitud positiva davant els estudis i inexistència de el “sacrifici” i esforç 

davant el treball acadèmic: 

 

Com a reflex de la societat actual, en la qual predomina una permissivitat generalitzada, un 

abandó de la filosofia de l'esforç personal i un relativisme en tots els àmbits del viure humà, 

molts alumnes que abandonen o no obtenen la Titulació en Secundària es caracteritzen, 

generalment, per una permanent negativa actitud davant el treball acadèmic, provocat, 

principalment, per la inexistència de la mentalització, tant des de moltes de les famílies com 

des del propi alumne, de la importància de l'esforç acadèmic i intel·lectual i també, en molts 

casos, per la ràpida incorporació al món laboral, la qual cosa sol derivar en un elevat desinterès 

i menyspreu per tot el relacionat amb l'àmbit escolar. Tot això, no és obstacle perquè aquests 

mateixos alumnes puguin ser persones molt responsables i disposades en el treball propi 

d’altres oficis. 

 

- Inexistència d'un horitzó acadèmic: 

 

Als motius anteriors, cal unir la inexistència d'un horitzó acadèmic motivador per a l'alumnat. El 

nostre centre, encara disposant d'una oferta educativa no es creu que sigui àmplia i motivadora 

per a l'alumnat que no vulgui cursar batxillerat. Així, es disposa d’un Cicle Formatiu de Grau 

Mitjà de Cuina i Sala però faria en farien falta alguns més. Des del centre s’està estudiant la 

possibilitat d’ampliar les instal·lacions per tal de poder implantar un cicle Formatiu de Grau 

Superior en Restauració. Tot i així, no és una solució per a aquells alumnes que no vulguin 

continuar estudiant batxillerat i que vulguin continuar formant-se sense haver de preparar-se 

per a superar una prova d’accés al CFGS,. L’objectiu ha de ser ampliar l’oferta de CFGM, 

essent atractiva i adequada a les característiques de l’alumnat del centre.  

 

- Escassa política d'ajudes a l'estudi des de les diferents administracions: 

 

Encara que, si bé és veritat, les beques i ajudes a l'estudi han millorat considerablement en els 

últims anys, encara considerem que segueixen sent insuficients tenint en compte tot el descrit 

amb anterioritat. Així, la nostra comarca, tal vegada, podria ser considerada zona d'actuació 

preferent, la qual cosa suposaria una major dotació econòmica de les ajudes i dels mitjans 

humans i materials per atendre la diversitat i disminuir el nombre d'abandons i de no titulació. 

 

Conclusions del marc teòric experimental 

 

En el cas concret del Centre al que analitzem, podem concretar les següents justificacions del 

treball: 

- El baix rendiment escolar dels alumnes en general i especialment dels alumnes homes 

del centre. 

- La falta d'interès i motivació per part d'aquests alumnes cap a la seva formació 

acadèmica. 

- L'escassa conscienciació per part moltes de les famílies de la importància de la 

formació acadèmica dels seus fills. 

- La coordinació de tots els sectors implicats en el procés educatiu d'aquests alumnes. 

- La falta d'una oferta de cicles formatius adaptats a les necessitats del context 

socioeconòmic que motivi a l'alumnat a continuar la seva formació. 
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2.4. ANÀLISI DE DADES SOBRE EL FRACÀS ESCOLAR AL CENTRE 

 

Per conèixer el rendiment escolar dels alumnes s'han realitzat estudis estadístics sobre les 

avaluacions de l'alumnat durant l’últim curs acadèmic del qual es disposen dades (2009-2010). 

La pràctica educativa diària posa en evidència la falta d'interès general, hàbits d'estudi i 

motivació dels alumnes cap a la seva educació. Un nombre prou important dels alumnes no 

acudeixen al centre per voluntat pròpia i no li veuen una utilitat als ensenyaments que reben. 

L'experiència dels últims cursos ens demostra una manifesta falta d'interès de moltes de les 

famílies cap al seguiment del procés educatiu dels seus fills (molts pares no acudeixen a les 

reunions periòdiques amb el tutor, no recullen les qualificacions trimestrals, no demostra 

preocupació cap a les faltes d'assistència al centre o les justifiquen per evitar problemes, 

alguns no coneixen ni al tutor ni a l'equip educatiu). 

En les gràfiques que he realitzat s'observa clarament el fracàs escolar a nivell de notes ja que 

en pràcticament tots els casos l’índex d’aprovats està al voltant del 50% i en alguns casos 

inclús està al voltant del 40%. En aquest estudi parlo d’aprovats en referència a aquell alumnat 

que supera el curs amb totes les assignatures aprovades. 

Tot seguit es mostren els resultats acadèmics en % d’aprovats i suspens a 3er i 4rt d’ESO, ja 

que són els cursos on l’alumnat ha de decidir cap on orientar els seus estudis i futura vida 

professional.  

 

 

3er d’ESO 

A la següent taula es poden observar el nombre d’alumnes en cadascun dels grups de 3er 

d’ESO, el nombre d’alumnes que tenen totes les matèries aprovades, el nombre d’alumnes que 

tenen com a mínim una matèria suspesa i el percentatge que això representa del total del grup 

en cada cas. 

 

Grup Alumnes Aprov. Susp. %Aprov. %Susp. 

3r ESO A 27 14 13 51,9% 48,1% 

3r ESO B 26 12 14 46,2% 53,8% 

3r ESO C 27 13 14 48,1% 51,9% 

3r ESO D 27 10 17 37,0% 63,0% 

3r ESO E 27 15 12 55,6% 44,4% 

3r ESO F 27 12 15 44,4% 55,6% 

 

Taula 2.4.1. Aprovats i suspens a 3er d’ESO, per grups. 

 

 
Al següent gràfic veiem representada la tendència d’aprovats respecte la de suspens en tots 

els grups de 3er d’ESO. 
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Gràfic 2.4.1. Tendència d’aprovats respecte dels suspens a 3er d’ESO, per  grups. 

Segons les dades podem observar que en el curs de tercer, existeix una major quantitat 

d'alumnes suspesos (alguna assignatura suspesa) que aprovats. De fet, excepte a 3er A, que 

podem dir que la xifra oscil·la entorn el 50% i a 3er E on el número d’aprovats supera el 

número de suspens, a la resta la xifra d’aprovats es situa per sota del 50%. És més, en algun 

cas com el de 3er D la xifra d’aprovats no supera 37%. 

   Suspens 

      Grup  Aprovats 1 2 3 4 >4 

      3r ESO A  51,9% 14,8% 11,1% 3,7% 3,7% 14,8% 

3r ESO B 46,2% 7,7% 23,1% 3,8% 7,7% 11,5% 

3r ESO C 48,1% 11,1% 18,5% 7,4% 3,7% 11,1% 

3r ESO D 37,0% 11,1% 25,9% 0,0% 11,1% 14,8% 

3r ESO E 55,6% 7,4% 18,5% 3,7% 7,4% 7,4% 

3r ESO F 44,4% 11,1% 18,5% 3,7% 7,4% 14,8% 

TOTAL 47,2% 10,6% 19,3% 3,7% 6,8% 12,4% 

 
Taula 2.4.2. Desglossament del número de matèries suspeses als grups de 3er d’ESO.  

 

 
Gràfic 2.4.2. Aprovats i número de matèries suspeses a 3er d’ESO. 
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Gràfic 2.4.3. Aprovats i número de matèries suspeses a 3er d’ESO, per grups  

De les dades es pot extreure que hi ha una tendència generalista pel que fa al número 

d’aprovats i el número de matèries suspeses. En el cas de les matèries suspeses, en quasi tots 

els grups el percentatge més alt és el dels alumnes que suspenen dues matèries seguit dels 

que en suspenen més de quatre. A continuació trobem els alumnes que en suspenen una, 

després els que en suspenen 4 i per últim els que en suspenen 3. 

Si analitzem per grups, veiem que l’alumnat que més aprova és el de 3er E, seguit de 3er A, i el 

que menys, i de forma notable, 3er D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 2.4.4. Aprovats i suspens a 3er ESO A Gràfic 2.4.5. Aprovats i suspens a 3er ESO B 

 

  
 
Gràfic 2.4.6. Aprovats i suspens a 3er ESO C  Gràfic 2.4.7. Aprovats i suspens a 3er ESO D 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Aprovats 1 2 3 4 >4

3er ESO A

3er ESO B

3er ESO C

3er ESO D

3er ESO E

3er ESO F

48%

11%

19%

7%

4%

11%

3r ESO C

Aprovats

1

2

3

4

>4

46%

8%

23%

4%

8%

11%

3r ESO B

Aprovats

1

2

3

4

>4

52%

15%

11%

3%

4%

15%

3r ESO A

Aprovats

1

2

3

4

>4

37%

11%
26%

0%

11%

15%

3r ESO D

Aprovats

1

2

3

4

>4



PLA DE MILLORA PER A LA CONSCIENCIACIÓ I MOTIVACIÓ  DE  

L’ALUMNAT D’UN INSTITUT DEL BAIX EBRE CAP A LA FORMACIÓ EDUCATIVA  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gràfic 2.4.8. Aprovats i suspens a 3er ESO E Gràfic 2.4.9. Aprovats i suspens a 3er ESO F 

 

Pel que fa a la distribució per sexes, a continuació es presenten les dades dels alumnes i les 

alumnes que promocionen a 3er d’ESO. Es diferencia entre els alumnes que promocionen 

sense cap matèria suspesa, dels que promocionen amb una o dues matèries suspeses i dels 

que no promocionen perquè tenen més de tres assignatures suspeses. En aquest últim grup 

també destaquem que hi ha algun cas on l’alumne per voluntat pròpia (recomanació del tutor i 

consentiment familiar) a preferit repetir curs. 

 

 
Noies Nois Total 

PROMOCIONEN 53,3% 41,1% 47,2% 

PROMOCIONEN AMB 
MATÈRIES PENDENTS 

27,8% 31,7% 29,8% 

NO PROMOCIONEN 18,9% 27,2% 23,0% 

Taula 2.4.3. Promoció de l’alumnat de 3er d’ESO. Distribució per sexes. 

 
 

Gràfic 2.4.10. Promoció de l’alumnat Distribució per sexes. 
 

En el gràfic s’observa clarament que hi ha un major nombre de noies que passen a 4rt d’ESO 

sense cap matèria pendent, mentre que són els nois els que tenen un major índex de promoció 

amb una o dues matèries pendents i de repetir curs. 
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4rt d’ESO 

A la següent taula, com en el cas de 3er, es poden observar el nombre d’alumnes en cadascun 

dels grups de 4rt d’ESO, el nombre d’alumnes que tenen totes les matèries aprovades, el 

nombre d’alumnes que tenen com a mínim una matèria suspesa i el percentatge que això 

representa del total del grup en cada cas. Cal destacar, per a un posterior anàlisi de les dades 

la particularitat d’aquest centre a l’hora de dividir els grups en funció dels itineraris escollits, 

partint del caràcter orientador que té el curs. En aquest cas concret,  4rt ESO A: Científic, 4rt 

d’ESO B: Tecnològic, 4rt d’ESO C: Humanístic, 4rt d’ESO D: Artísitc i 4rt d’ESO E: 

Professionalitzador. En el cas d’aquest últim té una clara orientació cap a la formació 

professional. 

 

Grup Alumnes Aprov. Susp. %Aprov. %Susp. 

4rt ESO A 25 19 6 76,0% 24,0% 

4rt ESO B 27 20 7 74,1% 25,9% 

4rt ESO C 30 24 6 80,0% 20,0% 

4rt ESO D 28 21 7 75,0% 25,0% 

4rt ESO E 25 14 11 56,0% 44,0% 

Taula 2.4.4. Aprovats i suspens a 4rt d’ESO, per grups. 

 

Al següent gràfic veiem representada la tendència d’aprovats respecte la de suspens en tots 

els grups de 4rt d’ESO. 

 

Gràfic 2.4.11. Tendència d’aprovats respecte dels suspens a 3er d’ESO, per  grups. 

 

Segons les dades podem observar que en el curs de quart, existeix una major quantitat 

d'alumnes aprovats suspesos. De fet, excepte a 4rt E, podem dir que la xifra d’aprovats oscil·la 

entre el 74 i 80%. En el cas particular de 4rt E, les xifres de suspens són més elevades. Això 

pot estar relacionat amb el fet que molts dels alumnes que no tenen cap intenció de continuar 

estudiant, escullen aquest itinerari. 
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  % Suspeses 

Grup Aprovats 1 2 3 4 >4 

4rt ESO A 76,0% 0,0% 4,0% 4,0% 8,0% 8,0% 

4rt ESO B 74,1% 0,0% 7,4% 3,7% 3,7% 11,1% 

4rt ESO C 80,0% 0,0% 0,0% 6,7% 0,0% 13,3% 

4rt ESO D 75,0% 0,0% 7,1% 0,0% 3,6% 14,3% 

4rt ESO E 56,0% 0,0% 0,0% 12,0% 12,0% 20,0% 

TOTAL 72,6% 0,0% 3,7% 5,2% 5,2% 13,3% 

Taula 2.4.5. Desglossament del número de matèries suspeses als grups de 4rt d’ESO. 

 

 

Gràfic 2.4.12. Aprovats i número de matèries suspeses a 4rt d’ESO. 

 

 

Gràfic 2.4.13. Aprovats i número de matèries suspeses a 4rt d’ESO, per grups 
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curs, són pocs els alumnes que per una o dues assignatures acabin repetint curs. En el cas de 

les matèries suspeses, en quasi tots els grups el percentatge més alt és el dels alumnes que 

suspenen més de 4 matèries seguit dels que en suspenen quatre. A grans trets, podem dir que 

l’alumnat de 4rt o aprova o suspèn amb claredat. Això també es nota a les aules, ja que molt 

d’aquest alumnat amb tendència a suspendre acaba no assistint a les classes, sobretot a partir 

de 2n trimestre. 

Si analitzem per grups, veiem que l’alumnat que més aprova és el de 4rt C (Humanístic), seguit 

de 4rt A, D i B de molt poca diferència. Com ja hem observat en les gràfiques anteriors, el gran 

problema pel que fa a fracàs escolar el trobem a 4rt E. 

 

Gràfic 2.4.14. Aprovats i suspens a 4rtr ESO A Gràfic 2.4.15. Aprovats i suspens a 4rtr ESO B 

 

 

Gràfic 2.4.16. Aprovats i suspens a 4rtr ESO C  Gràfic 2.4.17. Aprovats i suspens a 4rtr ESO D 

 

 

Gràfic 2.4.18. Aprovats i suspens a 4rtr ESO E 
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Pel que fa a la distribució per sexes, a continuació es presenten les dades dels alumnes i les 

alumnes que promocionen a 4rt d’ESO. En aquest cas es diferència entre els alumnes que 

promocionen, dels que no promocionen amb una o dues matèries suspeses i dels que no 

promocionen perquè tenen més de tres assignatures suspeses. En aquest últim grup també 

estan inclosos aquells alumnes que han abandonat l’Institut abans de la finalització del curs 

acadèmic. 

 Noies Nois Total 

Promocionen 80,1% 65,1% 72,6% 

No promocionen amb 
 ≤ 2 àrees pendents 

1,7% 5,6% 3,7% 

No promocionen amb  
≥3 matèries pendents 

18,2% 29,3% 23,7% 

Taula 2.4.6. Promoció de l’alumnat de 4rt d’ESO. Distribució per sexes. 

 

 

Gràfic 2.4.19. Promoció de l’alumnat de 4rt d’ESO. Distribució per sexes. 

 

En el gràfic s’observa clarament que hi ha un major nombre de noies que obtenen el Graduat 

en ESO, mentre que són els nois els que tenen un major índex de fracàs escolar. La realitat de 

l’aula també permet observar que són els nois els que presenten un major índex 

d’abandonament. 

 

Conclusions i reflexions 

 

De les dades sintetitzades en els apartats anteriors cal destacar-ne una dada important  i a la 

vegada que no passa desapercebuda. 

 

L’índex d’alumnat que aproven totes les matèries a 3er d’ESO és del 47,2 %, mentre que la 
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dada inversemblant. Ens podem preguntar que com pot ser que de 3er a 4rt el fracàs escolar 

extrem  s’esvaeixi miraculosament. Però si aprofundim en la resta de dades i fent un petit càlcul 

podem anar una mica més enllà. 

 

En el cas de 3er d’ESO, si sumem les xifres referents als aprovats amb les de l’alumnat que 

promocionarà perquè només ha suspès una o dues matèries(10,6% i 19,35 respectivament), la 

xifra total és del 77,1%. 

 

En el cas de 4rt d’ESO, si fem la mateixa operació, la xifra total és de 76,3%. Això és degut al 

fet que em comentat anteriorment. A final de curs l’alumnat pot recuperar les matèries en les 

proves de recuperació que estan programades. Davant la possibilitat d’obtenir el graduat amb 

ESO, molts alumnes amb una, dues o fins i tot tres matèries suspeses, s’esforcen a última hora 

per aconseguir el graduat i no veure’s obligats a repetir. Per la seva part, la majoria del 

professorat, és molt benèvol en aquells alumnes que potser a falta d’unes dècimes es podrien 

quedar pel camí. 

 

Si bé aquesta última valoració fa millorar les dades en quant a la concepció del fracàs escolar, 

aquestes dades resultants no són ni de bon tros satisfactòries. En tots dos casos, 3er i 4rt,  

estem per sobre de la mitjana del fracàs escolar a Catalunya, que és un 21%. En  el cas de 3er 

un 22,9% i en el cas de 4rt del 27,4%. Evidentment molt més lluny encara de l’objectiu marcat 

per la Unió Europea per l’any 2015 (15%).  

 

Davant d’aquest escenari, obligatòriament m’he de preguntar: Què puc fer davant la falta de 

motivació i el fracàs escolar? 

 

Sembla clar que en el cas d'un fracàs escolar primari i habitual, s'haurà de realitzar una 

exhaustiva exploració mèdica i psicològica de l’adolescent, que descarti algun tipus de trastorn 

específic, o l'existència d'un problema de lectura i/o escriptura, dèficit d'atenció, baix nivell 

intel·lectual, etc, per poder prendre les mesures oportunes, establint un diagnòstic precoç que 

és fonamental en molts casos. 

 

Jo diria que en el cas del fracàs escolar circumstancial les mesures a prendre són en primer 

lloc analitzar tot el grup ( pares, educadors, equip psicopedagògic etc.) les circumstàncies 

concretes que hagin pogut motivar la desgana o l'apatia d'aquest alumne, com les qüestions 

personals, sobretot en l'adolescència, problemes amb el sexe oposat, nuvis, sentiments 

d'inferioritat o inadequació, que s’acostuma fins i tot a considerar normal una certa inflexió o 

fracàs en els cursos claus com per exemple 3er i 4rt d'ESO. 

 

Durant tota aquesta etapa no és difícil trobar problemes d'ansietat, depressions, pors i 

complexos, conseqüència lògica de l'etapa evolutiva que presenten i que seran més acusats, 

quanta més desinformació tinguin sobre aquesta etapa, pares i educadors. 

 

Analitzar si les circumstàncies familiars, travessen una etapa especial que pot haver afectat al 

noi, o són massa exigents o perfeccionistes, o bé si existeix un ambient dolent per a l'estudi. 

Fer per tant un clar autoavaluació de la nostra situació i actitud pel que fa a l'alumne. 

 

També s’ha d'esbrinar també si ha existit per part d'algun membre de la comunitat educativa 

crítiques o humiliacions, per part d'algun docent i dels propis companys, que hagin minat 

l'interès de l'alumne. En aquest sentit existeixen interessants estudis sobre el “bullying” o 

assetjament a les escoles. Tampoc podem descartar les qualificacions injustes, o l'excés de 

tasques o un nivell exagerat, amb la competitivitat que es té de vegades entre els centres, i que 

fa que l'alumne acabi esgotant-se donat que se sent desbordat i per tant s'abandona totalment. 
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D'altra banda, tots sabem que la socialització és important. No és estrany, que un noi 

suspengui el curs quan canvia de centre, o quan té problemes de relació amb els altres, si 

manca per tant d'habilitats socials. Caldria analitzar també aquest context. 

 

Una vegada trobada la causa ha de posar-se el remei, amb l'ajuda del psicòleg en el cas de 

problemes personals o emocionals o de socialització (depressions, crisis d'angoixa, ansietat, 

introversió exagerada, timidesa, drogoaddicció) que ens orientarà cap al tractament adequat, o 

ben reconduint les conductes familiars equivocades, reconeixent els propis errors, si hem estat 

capaços de detectar-los o amb la teràpia psicològica adequada. 

 

En el cas que la causa estigui en la comunitat educativa, s'haurà d'abordar immediatament el 

problema per tractar de solucionar-ho i si és necessari realitzar un canvi de centre. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

 
3.1. OBJECTIUS 

La idea de fer un pla de millora sorgeix de l'afany de començar un nou projecte de direcció que 

faci front als problemes més urgents del centre. La proposta que finalment l'equip de millora 

elabori ha de ser recolzada per tots els membres de la comunitat educativa, especialment pels 

pares i mares dels alumnes, i el resultat de l'experiència, després de diversos mesos de dur a 

terme la fase d'intervenció, hauria de ser positiva per a tots. 

 

3.2. CONTINGUTS: FASE DIAGNÒSTIC I FASE INTERVENCIÓ 

 

3.2.1. Elaboració fase diagnòstic. 

En una primera reunió, la directiva juntament amb l'orientador del centre ha d'elaborar un 

document on s'enumerin les dificultats que l'institut ve patint en els últims anys i decidir centrar-

se en l'escàs interès que els alumnes en general, manifesten cap a l'institut. A continuació, en 

un claustre i un Consell Escolar s'hauria de donar conèixer la intenció de crear un grup de 

millora. 

Perquè aquesta proposta tingui un bon acolliment s'haurien d'incorporar a l'equip el màxim de 

professors possible, un membre de l’equip de coordinació pedagògica i, com a mínim, un 

membre de l’equip directiu del centre i un representant dels pares. Així mateix s'hauria de fer 

partícip de la idea del pla de millora al regidor d'Assumptes Socials i al regidor d’educació i 

cultura de l'ajuntament del Municipi com a representant del mateix. 

Les repetides queixes manifestades en els claustres pels docents pel que fa a l'escassa 

motivació dels alumnes així com les últimes dades de les qualificacions en ambdues etapes 

(ESO i Batxillerat) i una enquesta realitzada als alumnes en el curs anterior han de constituir la 

base del posterior estudi que es convertirà en la fase de diagnòstic. En successives reunions 

s'ha de perfilar el document on es plasmi la primera Fase: els àmbits que es considerin 

problemàtics o susceptibles de ser millorats, la descripció dels processos i instruments utilitzats 

en la detenció d'aquests àmbits, i finalment, l'anàlisi de les causes i factors que incideixen sobre 

la situació problemàtica. 

 

3.2.2. Elaboració fase intervenció. 

 

Una vegada realitzada la fase de diagnòstic s'ha de reunir l'equip de millora i realitzar una 

proposta d'actuació, concretada en un total de tretze activitats a desenvolupar des de Setembre 

(inici de curs). 

La millor forma de dur a terme les activitats és que cada membre del grup es faci responsable 

de l'organització d'una activitat en concret. A més, s'ha de celebrar una reunió de caràcter 

preparatori, prèvia a cada activitat i en la qual el responsable exposi les necessitats 

organitzatives i els membres de l'equip assumeixin responsabilitats. 

A aquestes activitats s'ha d'incorporar un procés d'autoavaluació en el qual es reflecteixin els 

processos i instruments. Finalment s'hauria d'enviar via e-mail una descripció del Pla 

d'Autoavaluació i Millora a la Conselleria per a la seva implicació i aprovació. 

Pel que fa al procés d'autoavaluació, s'ha d'afegir una segona reunió, posterior a cada activitat i 

de caràcter avaluador, on es discuteixi el grau de consecució dels objectius, les dificultats 

oposades, les millores a realitzar amb vista a una propera edició, etc. A més, cada activitat ha 



PLA DE MILLORA PER A LA CONSCIENCIACIÓ I MOTIVACIÓ  DE  

L’ALUMNAT D’UN INSTITUT DEL BAIX EBRE CAP A LA FORMACIÓ EDUCATIVA  21 

 

de ser avaluada pels agents i destinataris de la mateixa, amb la finalitat de modificar aquells 

elements que no hagin resultat positius. Així, s'avaluaria: 

a) Horaris. 

b) Emplaçaments. 

c) Convocatòria dels destinataris. 

d) Organització de l'esdeveniment. 

e) Idoneïtat dels continguts. 

L’instrument a utilitzar per part dels destinataris seria un qüestionari d'avaluació a completar al 

final de cada activitat. En el cas dels agents, seria en la reunió avaluadora on s'analitzaria el 

desenvolupament i resultat de l'activitat i s'emetria, per part del responsable de l'activitat, un 

informe sobre aquest tema. 

Una vegada fet això s'ha de presentar a la Direcció general d'Avaluació Educativa per posar en 

el seu coneixement, la relació de professors integrants del pla, amb el propòsit que la seva 

participació sigui reconeguda com a mèrit específic a l'efecte de promoció docent establerts. A 

més, s'ha de sol·licitar la valoració externa necessària per optar a l'ajuda econòmica pertinent.  

Pel que fa a la concreció dels objectius, l'equip de millora ha de reunir-se i revisar les metes 

aconseguides en aquest primer any, sempre amb la mirada posada en la continuïtat del pla. 

Així doncs, conscients del repte que suposa motivar als alumnes i convèncer-los de la 

importància de la formació acadèmica per al seu futur personal, per a aquest primer any es 

proposa: 

- Informar a les famílies de com sorgeix el projecte i en què es basa, el procés seguit per 

detectar les necessitats del centre i les accions programades per aconseguir els 

nostres objectius. 

- A través del testimoniatge directe de pares, antics alumnes i professionals en el camp 

de l'orientació laboral, informar i conscienciar als alumnes de les possibilitats que una 

bona formació comporta. 

- Donar a conèixer als alumnes totes les possibilitats de formació postobligatoria que 

ofereix tant el nostre centre com els centres del nostre entorn. 

- Obrir noves lleres de col·laboració entre l'institut i els col·legis de la comarca, i entre el 

nostre centre i l'Ajuntament del Municipi. 

- Millorar la col·laboració entre pares i professors en el procés d'orientació dels alumnes. 

- Conèixer a través d'una enquesta quins són les expectatives sobre el futur dels 

alumnes i de les seves famílies pel que fa a ells, quins són els hàbits dels alumnes i 

com organitzen el seu temps. 

- Pel que fa a la formació de la proposta formativa, l'equip de millora ha de decidir 

analitzar quins són les necessitats formatives més específiques i sol·licitar a l'equip 

d'orientació del centre un pla de formació per al proper curs. 

 

3.3. ACTIVITATS I TEMPORALITZACIÓ 

Es proposen 13 Activitats detallades a continuació:  

Act 1.-  Trobada - Presentació Pares dels alumnes (al saló d’actes de l’Institut) 

Ha de donar la benvinguda el director de l’Institut i agrair als pares la seva presència. Després 

de presentar als representants del pla de millora, es passa la paraula al coordinador del 

projecte, qui ha d'explicar als pares assistents en què consisteix un pla de millora i quins són 

els fonaments del que es planteja (cas concret on estan escolaritzats els seus fills). 

Seguidament, pot prendre la paraula l'orientador del centre, per explicar quin ha estat el procés 

seguit per avaluar les dificultats del centre i destriar quins eren les susceptibles de ser portades 
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al pla de millora. A continuació, donar a conèixer la justificació del projecte així com la resta del 

treball dut a terme durant la fase de diagnòstic. Finalment es pot repartir un resum de les 

activitats incloses en la Fase d'Intervenció i descripció de cadascuna d'elles. A continuació pot 

obrir un torn de preguntes per als pares per si estan interessats en alguns detalls sobre la seva 

col·laboració o amb el projecte en si mateix. Finalment, repartir un qüestionari d'avaluació sobre 

la reunió i del projecte en si. 

GUIÓ DE L'ACTIVITAT.  

1) Presentació i benvinguda. 

2) Justificació del projecte. Fase de diagnòstic. 

3) Fase d'actuació. Activitats programades. 

4) Preguntes. 

5) Qüestionari d'avaluació. 

 

PLA D'AUTOAVALUACIÓ I MILLORA. PROPOSTA D'INTERVENCIÓ. 

(Guió repartit als pares assistents) 

ACTIVITATS DIRIGIDA A: LLOC DATA 

1.- PRESENTACIÓ 
Pares 

Saló d’actes  

2.- TROBADA AMB ANTICS 

ALUMNES 

Alumnes 

(3er, 4rt ESO i 

1er BAT) 

Institut  

3.- TROBADA ENTRE ALUMNES I 

PARES DE DIFERENTS 

PROFESSIONS. 

Pares i 

alumnes 
Institut  

4.- CONFERÈNCIA: “ELS 

PROGRAMES D’INICIACIÓ 

PROFESSIONAL” 

Pares y 

alumnes 
Institut  

5.- REUNIÓ DE L’EQUIP DE 

MILLORA AMB ELS 

REPRESENTANTS DE L’OFICINA 

DE L’INEM. 

Equip de 

millora 
Oficina de l’INEM  

6.- PROJECCIÓ DE VÍDEOS DE 

DIFERENTS PROFESSIONS 

Alumnes 

(3er i 4rt ESO) 

Institut  
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7.- VISITES A CICLES FORMATIUS 

PROPERS A LA ZONA 

Alumnes 

(3er i 4rt ESO) 

Altres centres de 

secundaria de la 

comarca i comarques 

confrontants. 

 

8.- ACTIVITAT D’ORIENTACIÓ 

EDUCATIVA I PROFESSIONAL 

Alumnes  

(3er, 4rt ESO i 

1er BAT) 

Institut  

9.- ASSISTÈNCIA DELS ALUMNES 

A LES JORNADES DE PORTES 

OBERTES DE LA UNIVERSITAT 

ROVIRA I VIRGILI (Tarragona) 

Alumnes 

(2n BAT) 

Tarragona  

10.- TALLER D'HABILITATS 

SOCIALS I RECERCA 

D'OCUPACIÓ. 

Alumnes  

(3er i 4rt ESO) 

Institut  

11.- REUNIÓ AMB DIFERENTS 

COL·LEGIS PÚBLICS I PRIVATS DE 

LA ZONA 

Equip de 

millora 

Diferents col·legis de 

la comarca. 
 

12.- REUNIÓ AMB EL REGIDOR 

D’EDUCACIÓ I CULTURA DEL 

MUNICIPI.  

Equip de 

millora 
Ajuntament  

13.-  ACTIVITAT D’AVALUACIÓ 

SOBRE EL PLA DE MILLORA 

IMPLANTAT. 

Equip de 

millora, pares 

i alumnes 

Institut  

RESUM D’ASSISTÈNCIA ACTIVITAT 1 PLA D'AUTOAVALUACIÓ I MILLORA 

 Total alumnes % Assistència 

Nº assistents: xxx pares de xxx alumnes   

1er ESO: xx                                                     

2n ESO: xx   

3er ESO: xx   

4rt ESO: xx   

1er Batx: xx   

2n Batx: xx                                                        
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QÜESTIONARI D'AVALUACIÓ 

 SOBRE EL PROJECTE 
 

1. Creus que les metes del projecte són assolibles? 
 

Sí     No   
 
Per què? 
 
 

2. Estàs d'acord amb el diagnòstic que ha fet el centre sobre les causes dels problemes 
que es plantegen en el projecte (abandó escolar i no titulació, sota rendiment 
acadèmic, etc.)? 
 

Sí     No   
 
Per què? 
 
 

3. Consideres que les activitats programades són les més adequades per aconseguir 
les nostres metes? 
 

Sí     No   
 
Per què? 
 
 
N’afegiries o en suprimiries alguna? 
 

Sí     No   
 
Quina? 
 
 
 

 SOBRE LA PRESENTACIÓ 
 

1. Li ha semblat adequada la forma utilitzada pel centre per convocar-li? 
 

Sí     No   
 
Per què? 
 

 
2. Li ha semblat adequat el lloc i l'horari de la reunió? 

 

Sí     No   
 
Per què? 
 

 
3. Li ha semblat clara la descripció del projecte? 
 

Sí     No   
 
Per què? 
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Act 2.- Trobada amb antics alumnes. 
 
El Director del centre ha de posar-se en contacte amb antics alumnes de 2n de Batxillerat que 
en l'actualitat es troben realitzant estudis universitaris i estudia de CFGS. La idea consisteix a 
fer que aquests alumnes assisteixin al centre per a parlar amb l’alumnat de 3er i 4rt d'ESO de la 
seva experiència una vegada deixen l'institut i dels avantatges i dificultats que comporta la seva 
nova etapa d'estudiants. Ha de tenir-se en compte que per a la realització d'aquesta activitat no 
coincideixin els exàmens universitaris i de CFGS amb la Jornada de portes obertes o setmana 
cultural. 
 
En el cas que no pogués realitzar-se aquesta Activitat per alguna causa, es podria substituir per 
un taller sobre Informació i Formació d'activitats d'Orientació Professional i Vocacional. Entre 
aquestes activitats es poden enumerar les següents: 

- Emplenament per part dels alumnes d'un document per descobrir quines són les seves 
prioritats professionals tant en activitats com en carreres professionals. 

- Informar-se'ls de les carreres que poden estar més d'acord amb els seus interessos i 
motivacions, mitjançant fullets recollits de les diferents Universitats i llibres actualitzats 
del contingut d'aquestes carreres. 

- Igualment informar de les notes de tall exigides en el curs anterior de les diferents 
carreres a tota Catalunya i a la Comunitat Valenciana. 

- Que rebin informació dels continguts de la prova de Selectivitat. 
- I finalment facilitar informació per escrit de les carreres o Cicles Formatius de Grau 

Superior, amb la finalitat de poder preparar-se en funció dels seus interessos i d'acord 
amb la Modalitat de Batxillerat que estiguin realitzant. Aquesta informació s'ha de lliurar 
als alumnes personalment a través del Departament d'Orientació o dels tutors en el 
mes d'Abril abans de qualsevol presa de decisió. 
 
 

Act 3.- Trobada amb pares de diferents professions. 
 
Fer arribar prèviament als pares per mitjà dels alumnes una carta sol·licitant la seva 
participació. A la llista dels pares que accedeixin a assistir es pot unir un professor del claustre 
que actuï com a representant de la seva professió. Posteriorment el coordinador s'ha de dirigir 
als pares participants per comunicar-los la data i hora de l'activitat així com un breu guió de la 
mateixa.  
 
Una vegada estigui tot llest s'ha reunir a tots els alumnes de 3er i 4rt ESO i prèvia explicació 
començar l'activitat. 
 
Es tracta de que els alumnes puguin interaccionar amb persones properes per tal que els hi 
transmetin la seva experiència, avantatges i inconvenients en les diferents professions, la 
cultura del sacrifici, etc. 
 
En acabades les exposicions de cadascun dels pares, els alumnes podran realitzar preguntes 
sobre aquells aspectes que els hi hagin causat més interès. 
 
 
Act 4.- Conferència a càrrec del Centre de Professorat sobre “ELS PROGRAMES 
D'INICIACIÓ PROFESSIONAL”. 
 
Simplement consisteix que un representant del Centre del professorat assisteixi al centre per 
donar una conferència a pares i alumnes de 2n Cicle de l'ESO sobre els Programes d'Iniciació 
Professional.  Generalment aquests programes estan adreçats a Joves de més de 16 anys que 
hagin acabat l’ESO sense haver obtingut el graduat i amb la voluntat de formar-se en un ofici o 
professió per accedir a un lloc de treball o reincorporar-se al sistema educatiu. 
 
 
Act 5.- Reunió de l'equip de millora amb els representants de l'oficina de l'INEM. 
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Ningú millor que el Director del centre per reunir-se amb el secretari de l'oficina de l'INEM de 
Tortosa (Capital de la comarca del Baix Ebre). En aquesta reunió se li ha d'informar sobre el 
Pla de Millora i d'aquesta activitat com una de les seves actuacions. Així que l'objectiu és que el 
Secretari participi activament en el pla de millora, mitjançant una reunió a celebrar en el centre 
amb els alumnes de segon cicle d'ESO i Batxillerat. 
  
En aquesta trobada, se'ls informaria als alumnes sobre els diferents perfils d'aturats, les 
titulacions més demandades en el nostre entorn, etc. 
 
 
Act 6.- Projecció de vídeos de diferents professions. 
 
En aquesta activitat ha de participar el Departament d'Orientació en col·laboració amb els tutors 
de 3er i 4rt d'ESO. 
 
Els vídeos projectats han estat elaborats per la Conselleria d’Educació  de la Generalitat 
Valenciana i uns altres pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb 
l'objectiu que l'alumne obtingui una informació visual i real de com funcionen els diferents cicles 
formatius tant de grau mitjà com de grau superior, així com la forma d'accedir a ells i la 
connexió amb altres estudis superiors.  
 
Aquests vídeos estan organitzats per famílies professionals les quals al seu torn engloba una 
sèrie de cicles formatius que pertanyen cadascuna de les famílies tals com: Activitats Agràries; 
Activitats Físico-Esportives; Administració; Sanitat; Hostaleria i Turisme; Edificació i Obra civil; 
Informàtica; Imatge Personal; Electrònica i Electricitat; Mecànica; Comerç i Màrqueting, etc. (Es 
poden consultar a la Webgrafia). 
 
També els pares d'alumnes han de tenir accés a aquest tipus d'informació audiovisual amb la 
finalitat de dur a terme un procés d'orientació en col·laboració del centre amb les famílies.  
 
Els alumnes en general han manifestat el seu interès per aquesta forma de difondre la 
informació per ser més atractiva que la tradicional d'una classe. 
 
 
Act 7.- Visites a cicles formatius propers a la nostra zona. 
 
Els components del grup de millora han d'organitzar una visita de caràcter formatiu per als 
alumnes de tots els grups de 2n cicle de l'ESO. 
 
Aquesta activitat consisteix a visitar altres centres de secundaria de la comarca i comarques 
confrontants, amb l'objectiu que els nostres alumnes coneguin l'oferta formativa que ofereixen 
altres Instituts. En aquesta visita els alumnes poden conèixer “in situ”, com i on s'imparteixen 
les classes teòriques i pràctiques pròpies de diferents cicles. Han de ser atesos pels tutors 
d'aquell centre, així com pel director de cada centre el qual pot parlar-los de les sortides 
professionals, del sistema organitzatiu, així com de les pràctiques externes al centre. 
 
Aquesta pot ser una experiència enriquidora on els alumnes poden obrir el seu ventall 
d'expectatives i es poden marcar un horitzó mes allà de la localitat en la qual viuen. 
 
 
Act 8.- Activitat d’orientació educativa i professional 
 
El tutor/a amb la professora d’orientació, durà a terme activitats individuals i col·lectives a partir 
de les quals l’alumnat definirà el seu futur acadèmicolaboral. 
 
En el 3er i 4rt curs de l’ESO es facilitarà una guia d’actuacions de caire orientador que ajudarà 
a l’alumne a reflexionar sobre el seu futur acadèmicolaboral. El tutor/a, serà l’encarregat de 
supervisar aquesta activitat. 
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En finalitzar l’etapa, el centre elaborarà un document orientador per a l’alumne o alumna sobre 
les opcions més adequades per al seu futur acadèmic i professional. 
 
Aquesta activitat també es realitzarà als alumnes de 1er de batxillerat. L'orientació en el 
batxillerat ha de facilitar recursos perquè l’alumnat canalitzi les seves preferències i capacitats 
en un marc de referència apropiat i amb l'orientació adequada. Les activitats de tutoria, 
l’opcionalitat curricular, el treball de recerca, l’estada a l’empresa, etc., són recursos que, amb 
independència de l’especialitat cursada, serveixen per a aquesta funció orientadora.  

S'ha d'orientar l’alumnat per prendre decisions dins les opcions que ofereix l’estructura mateixa 
del batxillerat i, en acabar-lo, respecte a la continuïtat dels seus estudis o l’accés al món 
laboral, tot considerant els seus interessos i els punts forts i febles del seu perfil personal. 
 
En aquest cas concret es preveu una activitat d’orientació professional concreta: 
 
L’Activitat d’orientació educativa i professional plantejada consisteix a expressar les 
preferències o seleccionar entre les opcions que s’ofereixen les que més s’adeqüen amb la 
seva forma de ser; en segon lloc, a autoaplicar-se l’inventari d’interessos professionals i 
característiques personals, i finalment a contestar i analitzar la relació entre allò que havia 
expressat directament i els resultats de l’activitat. 
 
Cal remarcar que és molt positiva la presència i assistència del tutor/a, motivant, resolent 
dubtes de les respostes i/o resultats de cada estudiant. 
 
Es podrà constatar que fins a l’aplicació de l’Inventari d’interessos el treball de l’alumnat és 
força àgil i li resulta atractiu; es fa, però, més lenta i complexa la part de contrast de resultats i 
d’anàlisi de la relació entre els resultats expressats i el procés de delimitació dels entorns de 
treball més idonis de cada estudiant i d’aquells dels quals es recomana ampliar informació. 
 
L’aplicació es pot fer en una o dues sessions. En aquest últim cas, la primera sessió pot 
incloure fins després de respondre l’Inventari d’interessos; la segona sessió inclouria el contrast 
i l’anàlisi de resultats. L’ajut en aquesta segona part, pel que s’ha dit abans, ha de ser més 
intens. Si es considera convenient, la realització del procés d’auto exploració fent ús d’aquesta 
Activitat es pot encarregar com a feina a casa, on es podrà treballar més reflexivament. En tot 
cas, una vegada completat l’Activitat s’ha de donar opció perquè tothom pugui fer les preguntes 
que consideri oportunes, ja sigui en grup o individualment. 
 
Un efecte important resultat de la realització d’aquest Activitat pot ser estimular el tractament 
del projecte professional que l’alumne va elaborant en les relacions interpersonals (amb pares i 
mares, tutors/es, professorat, professionals de l’orientació, companys/es, etc.). 
 
A la taula “Entorns de treball” es fa una proposta de correspondència entre els entorns de 
treball i l’oferta de formació per als joves que han cursat estudis d’ESO, cicles formatius de 
grau mitjà o batxillerat. Es classifica en tres blocs: estudis de formació professional, estudis 
universitaris i ensenyaments no reglats. 
 
El resultat d’aquesta activitat servirà com a base per a assessorar a l’alumnat en el seu futur 
acadèmico-laboral. 
 
Aquesta activitat està dissenyada i recomanada per Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. S’anomena : “Quadern d’orientació professional” i en podem veure el format a 
l’Annex 1 d’aquest treball. 
 
L’estructura del “Quadern” té com a elements principals: 
 
1. Una classificació dels entorns de treball. (Apartat a) 

 
Els catorze entorns de treball són una classificació de les professions del món laboral que 
resulten d’una àmplia revisió de classificacions de professions elaborades per diversos 
organismes en l’àmbit nacional o internacional. Es combinen diferents criteris: sectors de 
producció, camps de necessitats socials, nivell de formació exigida, trets de personalitat, 
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etc. Aquesta categorització d’entorns de treball s’ha manifestat operativa i ben vinculada a 
les vies de formació de l’educació secundària postobligatòria del nostre sistema educatiu, 
tant per la delimitació del contingut de professions en cada grup com pel nombre de grups. 
 

2. Una anàlisi i reflexió sobre les àrees o matèries, les aptituds i habilitats i els valors 
ocupacionals que l’alumne/a considera que més li agraden o que posseeix o assumeix de 
manera més destacada. (Apartats b, c i d) 
 
Les categoritzacions d’àrees o matèries escolars, aptituds i habilitats i valors ocupacionals 
s’han elaborat d’acord amb estudis científics reconeguts, 
 

3. Un inventari d’interessos i la tipologia personal-professional. (Apartats e i f) 
 
L’Inventari d’interessos i característiques principals es fonamenta en els estudis de J. L. 
Holland fets durant les últimes dècades. Molt resumits, els seus plantejaments són els 
següents: 
 
Els interessos professionals d’un individu són una expressió de la seva personalitat. Les 
característiques de la personalitat s’enllacen amb els ambients de les professions que 
s’exerceixen: considera que les persones que treballen en un camp professional tenen trets 
de personalitat semblants i un historial de desenvolupament també similar; així, reaccionen 
de manera similar davant certes situacions i problemes i creen medis socials característics. 
L’èxit, la satisfacció i l’estabilitat en el treball depenen de la congruència o bon encaix entre 
la personalitat i l’entorn o àmbit de treball. 
 
Holland elabora una tipologia en què delimita sis tipus de personalitat i els corresponents 
sis tipus d’ambients professionals. Les denominacions dels diferents tipus són: realista (R), 
científic (C), artístic (A), social (S), emprenedor (E) i convencional (O). 
 

4. La determinació del codi o codis ocupacionals i l’anàlisi de quins entorns de treball es 
corresponen amb aquest codi. (Apartats g i h) 

 
En l’elaboració del codi professional del Quadern es tenen en compte les dues puntuacions 
més altes resultants de la suma total;  ja que  tothom és, d’alguna manera, una composició 
dels sis tipus, si bé uns són més dominants que altres. 
 
A la taula de correspondències entre codis professionals i entorns de treball s’han establert 
quatre entorns de treball que es corresponen o “encaixen” amb cada codi professional. Els 
nombres (1, 2, 3, 4) indiquen l’ordre de prioritat: l’1 indica la millor correspondència entre 
codi i entorn, i els altres nombres indiquen correspondències vàlides, però en menor grau. 

 
5. L’anàlisi dels resultats. (Apartat i) 

 
En aquest apartat l’alumnat ha de prendre consciència dels resultats obtinguts i comparar-
los entre ells per valorar quina és la millor opció. Com més coincidències trobi l’alumne en 
els àmbits d’aprenentatge, les aptituds i habilitats i els valors professionals, més adequat 
serà l’àmbit professional. 

 
6. La taula de correspondències entre els entorns de treball i les àrees, les aptituds i els 

valors. (Apartat j) 
 
Després de fer tot el procés d’anàlisi de l’autoexploració, el que s’hauria d’haver aconseguit 
és limitar a un parell o tres els entorns de treball que poden ser d’interès per a l’alumnat. El 
procés, ara, hauria de ser adquirir i ampliar informació sobre aquests entorns de treball. 
 
L’alumnat amb un perfil ben definit pot posar-se a analitzar informació relacionada amb les 
professions. En canvi, l’alumnat amb un perfil més aviat difús necessitarà un tipus 
d’orientació personalitzada per ajudar-lo a un autoconeixement més profund.  
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En aquest punt s’haurien d’utilitzar al màxim els recursos disponibles del centre o de 
l’entorn educatiu, tant en forma de material de com proporcionant experiències que 
afavoreixin el coneixement del món laboral: visites, treball a temps parcial, pràctiques en 
empresa, contractes formatius, etc.   
 
A tal efecte, a més de totes les activitats previstes en el ”pla de millora”, es considera el 
moment oportú per facilitar als alumnes tota la documentació oficial que fa referència  a les 
possibilitats formatives de les que disposen, així com els diferents itineraris per poder 
arribar a cursar els estudis més apropiats. Annex 2. 
 

7. Oferta formativa classificada per entorns de treball 
 
En aquesta taula es fa una proposta de correspondència entre els entorns de treball i 
l’oferta de formació per als joves que han cursat estudis d’ESO, cicles formatius de grau 
mitjà o batxillerat. 
 
Es classifica en tres blocs: estudis de formació professional, estudis universitaris i 
ensenyaments no reglats. 

 
Com s’ha apuntat abans, és bo ajudar l’alumne/a a interpretar els resultats. Entenem que, en 
conjunt, l’aplicació d’aquest Quadern hauria de generar l’entrevista personal de cada un 
dels nois i noies amb el tutor/ a, com també afavorir “que a casa se’n parli”, del que 
volen fer en el futur. 
 
Com a activitat vinculada a aquesta, s’encoratja a l’alumnat a que realitzi l’activitat ORIENTA’T 
del Portal d’orientació acadèmica i professional del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya juntament amb la seva família. Que en valori els resultats i la 
congruència amb els resultats obtinguts a l’activitat d’orientació feta a l’Institut. 
 
 
Act. 9.- Assistència dels alumnes de 2n de Batxillerat a les Jornades de portes obertes  
de la Universitat Rovira i Virgili i al Saló de l’Ensenyament 
 
Diversos professors pertanyents al grup del Pla de Millora han d'acompanyar als alumnes de 
segon de Batxillerat a la Jornada de portes obertes de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). 
Les Jornades de Portes Obertes són la millor manera de conèixer com és la Universitat. Els 
futurs estudiants  realitzen visites guiades pels centres universitaris, i van són atesos pels 
responsables dels diversos ensenyaments, qui els expliquen les característiques dels plans 
d'estudi, les activitats estudiantils, els serveis universitaris (allotjament, menjadors, servei 
d'Internet,etc.), i els aclareixen tots aquells dubtes que, una vegada resolts, simplificaran 
l'elecció acadèmica dels estudiants. 

A més a més, Fira Barcelona organitza anualment (al mes de març) amb la col·laboració de la 
Generalitat de Catalunya el Saló de l’Ensenyament. Un esdeveniment destinat als alumnes i a 
les seves famílies per a informar-se i orientar-se sobre els estudis postobligatoris en més de 
175 centres educatius. Entre les activitats organitzades, podem destacar: 

- Xerrades per a famílies: Xerrades sobre les sortides acadèmiques i professionals 
després de l'ESO. Organitzades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

- Sessions sobre Formació Professional: Es celebren nombroses conferències sobre les 
sortides laborals de FP amb la participació d'empreses i centres especialitzats. 

- Científic per un dia: Els joves poden divertir-se amb experiments, un simulador de vol, 
robots teledirigits o presentant un programa de televisió, entre d’altres activitats. 

- Protagonistes d'un videoclip: Els visitants poden aprendre a editar un videoclip musical 
i conèixer les últimes tècniques en tractament de fotografia digital. 

- Punts d'orientació acadèmica: Gran demanda dels serveis d'assessorament acadèmic 
personalitzat que s’ofereixen en els estands del Departament d’Ensenyament i el 
Consell Interuniversitari de la Generalitat de Catalunya. 
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- Xerrades, Conferències i Taules Rodones. Diferents intervencions d’organismes, 
centres, institucions, associacions i  autoritats pertanyents al sector de l’ensenyament i 
al sector empresarial.  

 
Prèviament l'alumnat ha d'haver estat informat en el centre de tots aquests serveis així com de 
la forma d'accés a la Universitat: Prova de selectivitat, preinscripció a les carreres, formes de 
realitzar una reclamació o una doble correcció, etc. 
 
Amb l'organització d'aquesta activitat juntament amb l'actuació del Departament d'Orientació 
amb els alumnes, tutors i pares, els alumnes es troben en el procés correcte i amb la maduresa 
adequada per prendre decisions sobre el seu futur formatiu, personal o laboral. 
  
 
Act. 10.- Taller d'Habilitats Socials i Recerca d'Ocupació. 
 
Organitzat pel Departament d'Orientació i dirigit als alumnes de 3er i 4rt d’ ESO. Es pretén 
dotar als alumnes amb les tècniques bàsiques de recerca d'ocupació: disseny de CV, 
entrevistes laborals, sol·licituds, etc.) amb vista al fet que l'alumne sàpiga sortir-se’n en aquest 
context en el futur. 
 
 
Act 11.- Reunió amb el Claustre de Professors 
 
Consisteix a presentar el resum de l'activitat per part de l'equip d'orientació, que al seu torn 
forma part de l'equip de millora. 
 
Informar-los que s'ha aprovat “Un Pla de millora” i dins d'aquest s'han inclòs una sèrie 
d'activitats, de les quals, tres afecten directament al col·lectiu de professors del centre. La 
primera d'elles està relacionada amb l'obtenció d'informació per a la transició dels alumnes de 
Primària a Secundària; la segona, consisteix a informar i orientar als alumnes/as sobre 
determinats aspectes “nous” que es trobaran a l'Institut i la tercera afecta directament als tutors 
i orientadors i consisteix en una activitat d’orientació educativa i professional adreçada als 
alumnes de 3er i 4rt d’ESO i als de 1er de Batxillerat. 
 
Pel que fa a la primera activitat, els objectius d'aquesta són, fonamentalment, dos: 
 

- Obtenir informació de l’alumnat que passa a primer d'E.S.O. (rendiment acadèmic, 
nivell curricular, estil d'aprenentatge, motivació, conducta, ...). 

- Analitzar i comentar amb l’equip de coordinació pedagògica els informes de l’alumnat 
amb N.E.E. que necessitaran per a l’any vinent un P.I. (Pla individualitzat). 

 
Pel que fa a la segona activitat, “Informació i Orientació a l’alumnat de sisè”, els objectius que 
perseguim són: 
 

- Informar als alumnes i alumnes sobre les diferents dependències i aules de l'Institut. 
- Informar sobre les matèries que s'imparteixen i horari. 
- Donar a conèixer les principals Normes de Convivència del Centre, així com, Normes 

d'entrades i sortides dels alumnes /as. 
- Orientar-los sobre determinats hàbits i tècniques d'estudi que hauran de dur a terme. 

 

Pel que fa a la tercera activitat ja s’ha explicat detingudament més amunt (Act 8). 
 
 
Act 12.- Reunió amb el Regidor d'Educació i Cultura del municipi. 
 
Al llarg de la implantació del Pla de Millora durant el curs acadèmic, el director i membre de 
l'equip de millora, ha de mantenir diverses reunions amb el representant d'educació i cultura i 
l'alcalde de l'ajuntament del municipi així com el director dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre, per complir amb un dels objectius del pla de millora: 
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Obrir noves lleres de col·laboració entre l'institut, els col·legis, els altres centres de secundària 
de les Terres de l’Ebre, i entre el centre i l'Ajuntament de del municipi. 
 
Els temes tractats en aquestes reunions poden ser: 
 

- Presentació del Pla de Millora. 
- Conveni financer per a la reforma i ampliació del centre. 
- Col·laboració en les jornades culturals. 
- Ajuda econòmica. 
- Cessió d'instal·lacions. 
- Col·laboració amb la biblioteca en les jornades per a la celebració del Dia del Llibre. 
- Col·laboració del centre en les jornades esportives i culturals celebrades per 

l'ajuntament. 
- Implantació del cicle de grau mitjà “Tècnic en …….” i els que s’estimen oportuns. 

 
 
Act 13. – Avaluació sobre la eficiència de la implantació del pla de millora. 
 
En aquesta activitat es tracta de valorar els resultats obtinguts a partir de la implantació del pla 
de millora en la conscienciació i motivació de l’alumnat del centre cap a la formació educativa. 
A partir d’enquestes realitzades a l’equip de millora, a l’alumnat implicat i als pares es realitzarà 
una anàlisi qualitativa pel que fa al nivell de satisfacció sobre la implantació del projecte en 
relació a les activitats proposades, als temps marcats per a cadascuna i a l’índex de 
participació dels agents implicats. 
 
Un cop finalitzades les avaluacions, l’equip de millora farà una anàlisi quantitativa pel que fa a 
les xifres de fracàs i abandonament respecte les del curs anterior. 
 
A partir de les dues anàlisis es redactarà un informe. Aquest informe és el que servirà al nou 
equip responsable del projecte del proper curs per tal de fer les modificacions al “Pla de millora” 
que creguin pertinents per tal de millorar-lo. 
 
 Enquesta per a l’equip de millora 
 

 

Gens  
d'acord 

Poc  
d'acord 

Bastant 
d'acord 

Molt  
d'acord 

Sobre les activitats: 
    El contingut desenvolupat ha complert les expectatives. 
    El desenvolupament ha estat coherent. 
    S'adapten a la realitat del dia a dia. 
    

     Sobre la metodologia: 
    Les sessions han estat interessants i amenes. 
    Els temes s'han treballat de forma pràctica i activa per tal de 

facilitar-ne la comprensió. 
    La documentació lliurada ha estat adequada i de qualitat. 
    

     Sobre els directors de l'activitat: 
    Han mostrat un bon domini de l'activitat. 
    Han aconseguit mostrar amb claredat els aspectes rellevants. 
    S'han mostrat receptius davant les preguntes i comentaris dels 

participants. 
    Han contribuit a crear un ambient distès i acollidor. 
    

     Sobre els participants: 
    Hi ha hagut predisposició i participació. 
    El grup ha mostrat una actitud constructiva. 
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Gens  
d'acord 

Poc  
d'acord 

Bastant 
d'acord 

Molt  
d'acord 

Sobre l'entorn: 
    Un cop fetes les activitats, consideres les instal·lacions 

adequades. 
    El lloc ha afavorit l'assistència 
    El mitjants audiovisuals, han funcionat bé. 
    

     Sobre l'organització: 
    S'ha informat de les activitats amb prou antelació. 
    La programació pel que fa a dates i horaris, ha estat adequada. 
    s'han respectat els horaris previstos. 
    

     Sobre el resultat: 
    S'ha aconseguit interessar a les families 
    S'ha aconseguit interessar a l'alumnat 
    S'ha reflexat sobre les xifres d'avaluació finals 
     

Afegiries o suprimiries alguna activitat? Per què? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Comentaris que vulguis afegir: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La resta d’enquestes (a l’alumnat implicat i a les families) es poden trobar a l’annex 3. 
 
 

3.4. TEMPORITZACIÓ 

ACTIVITAT Set. Oct. Nov. Dec. Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. 

Act.1 x          

Act.2   x   x     

Act.3  x         

Act.4 x    x      

Act.5    x       

Act.6      x     

Act.7      x     

Act.8       x    

Act.9       x    
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Act.10        x   

Act.11 x          

Act.12 x    x    x  

Act. 13          x 

 

 

3.5. RECURSOS 

 
Els recursos disponibles per a la implantació d'aquest Pla de Millora són bàsicament de dos 
tipus: 
 
1) HUMANS: amb la col·laboració en primer lloc dels pares i mares dels alumnes, amb el 
màxim de professors possibles de l'IES en qüestió, i les autoritats en ensenyament de la 
comarca.  
 
2) ECONÒMICS: amb la col·laboració dels Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de 
l’Ebre i l'Ajuntament del municipi per a la creació de nous Cicles Formatius amb la finalitat de 
donar més possibilitat de sortides a l'alumnat. A més també seria bo dotar al centre amb millors 
infraestructures a nivell de TIC i Biblioteca. 
 
3) MATERIALS: Projectors per realitzar les diverses presentacions, una aula de reunions en les 
quals poder transmetre a pares, alumnes i autoritats, les fases del procés de millora. 
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4. RESULTATS  

A partir de les dades resultants de l’estudi estadístic detallat a l’apartat 2.4 d’aquest projecte, 

les xifres referents al fracàs escolar en els cursos de 3er i 4rt d’ESO, són com a mínim 

preocupants. Com ja he dit, en tots dos casos estem per sobre de la mitjana del fracàs escolar 

a Catalunya, que és un 21%. En el cas de 3er un 22,9% i en el cas de 4rt del 27,4%. 

Evidentment, molt més lluny encara de l’objectiu marcat per la Unió Europea per l’any 2015 

(15%). 

 

Davant d’aquest escenari i de la pregunta: Què puc fer davant la falta de motivació i el fracàs 

escolar? Sorgeix el Pla de millora per a la motivació i conscienciació de l’alumnat cap a la 

formació educativa. 

Pel que fa als resultats del pla de millora, no se’n poden treure valoracions reals ja que és un 

projecte en fase prèvia a la implantació. 

 

Si més no, el centre m’ha donat l’opció de realitzar, amb finalitat experimental, l’activitat 8: 
Activitat d’orientació educativa i professional i l’activitat 13: Avaluació sobre la eficiència de la 
implantació del pla de millora. En aquest últim cas, he hagut d’adaptar l’enquesta dissenyada 
per al projecte eliminant aquelles preguntes que feien referència a aquelles activitats que no 
s’han realitzat. 
 
Els resultats d’aquestes activitats portades a terme amb una mostra  de l’alumnat de 3er i 4rt 
d’ESO, són els que comentaré. 
 
La mostra estava formada per 27 alumnes de 3er d’ESO, tots del mateix grup i 24 alumnes de 
4rt d’ESO, també tots del mateix grup. 
 
Analitzarem els resultats per cursos per diferents motius. En primer lloc perquè a 3er els 
alumnes estan dividits per grups de forma heterogènia mentre que a 4rt estan dividits en funció 
de l’itinerari escollit. En el grup de 3er podem dir que hi ha aproximadament el mateix nombre 
de noies que de nois mentre que a 4rt el 70% són nois. A més a més, cal destacar que en el 
cas de 4rt, el grup mostra correspon a l’itinerari professionalitzador, que com ja hem vist en 
l’estudi estadístic de resultats, té una tendència prou diferenciada de la resta pel que fa a 
nombre d’alumnes que promocionen. 
 
3er d’ESO 
 
El 70,4 % dels alumnes de 3er creu que aprovarà totes les matèries de 3er d’ESO. Els 
mateixos alumnes asseguren estar fent tot el possible per tal d’aprovar. Tot i així, un 52% dels 
alumnes reconeix tenir problemes amb les matemàtiques i un 37% amb llengua catalana. 
  
Un 81,5% de l’alumnat creu que passarà de curs. D’aquests, un 15% escollirà l’itinerari científic, 
un 22% el tecnològic, un 26% l’humanístic, un 18% l’artístic, un 11% el professionalitzador, 
mentre que un 8% no ho saben. 
 
Un 78% dels alumnes tenen clar que es graduaran en ESO, mentre que el 15% no ho saben i 
un 7% diu que no es graduarà. 
 
Un 85% dels alumnes afirma voler continuar estudiant després de l’ESO i un 93% asseguren 
saber les opcions que ofereix l’ensenyament secundari postobligatori. 
 
Només un 30% té clara quina professió vol exercir el dia de demà (molts alumnes barallen 
diferents opcions). Però  un 93% afirmen conèixer l’itinerari recomanat per al seu perfil personal 
i professional. En aquest cas un 52% reconeixen estar influenciats per la família a l’hora 
d’escollir l’itinerari, i un 30% reconeix no estar d’acord amb els seus pares. 
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Pel que fa a la valoració de l’activitat d’orientació com a ajuda per a  l’elecció del seu projecte 
educatiu i/o professional un 7,4% ha valorat “gens”, un 18,5% ha valorat “poc”, un 11,1% ha 
valorat “suficient”, un 37% ha valorat “bastant” i un 26% ha valorat “molt”. 
 
4rt d’ESO 
 
En el cas de 4rt d’ESO, m’atreveixo a dir que els resultats són esbiaixats i no puc generalitzar 
la tendència a la resta de grups de 4rt d’ESO, els quals tenen un tarannà bastant diferent. 
 
El motiu pel qual vaig fer l’enquesta a aquest grup fou en primer lloc perquè el seu tutor va ser 
l’únic de 4rt d’ESO que es va oferir per a que jo pogués realitzar la prova. Un cop reflexionat, 
vaig pensar que no estaria gens malament donat que és un grup on hi ha una xifra de fracàs 
escolar molt més significativa que a la resta. En el curs 2009-2010, hem vist que l’itinerari 
professionalitzador de 4rt només promocionava un 56% de l’alumnat. Les xifres d’aquest any 
encara no es coneixen, però amb els resultats de l’enquesta s’entreveu que no hi ha gaires 
millors expectatives. 
 
En relació als resultats de l’enquesta se’n extreu que només un 54% de l’alumnat creu que es 
graduarà, un 5% no ho sap i un 41% creu que no. A més a més, un 50% dels alumnes admet 
no fer tot el possible per tal d’aprovar; i entre els motius que donen, destaquem: “no m’agrada 
estudiar”. 
 
Un 79% de l’alumnat afirma tenir problemes en alguna assignatura (matemàtiques, llengua 
catalana i angles, entre d’altres), però només un 21% reben ajuda (classes particulars o 
família). Tot i així, el 100% dels alumnes coincideixen en que van encertar en triar l’opció de 
l’itinerari de 4rt. 
 
Un 62,5% de l’alumnat vol continuar estudiant després de l’ESO, i tots volen cursar  un CFGM. 
Destaquen els CFGM de Perruqueria i Comerç (entre les noies), Mecanització (entre els 
homes), i Cuina i Gastronomia. Tots aquests CFGM es poden cursar en algun centre de la 
comarca del Baix Ebre. 
 
Un 79 % dels enquestats assegura conèixer les opcions de l’ensenyament secundari 
postobligatori, però només un 46% saben quina professió volen exercir el dia demà (destaquen 
perruquera i cuiner/a) i coneixen la titulació mínima necessària. El 79% de l’alumnat coneix 
l’itinerari recomanat per al seu perfil personal i professional. 
 
Només un 21% es sent condicionat per la família a l’hora d’escollir els estudis, tot i que un 71% 
de l’alumnat no comparteix els interessos amb els seus pares. 

 
Pel que fa a la valoració de l’activitat d’orientació com a ajuda per a  l’elecció del seu projecte 
educatiu i/o professional un 21% ha valorat “gens”, un 12,5% ha valorat “poc”, un 16,5% ha 
valorat “suficient”, un 25% ha valorat “bastant” i també un 25% ha valorat “molt”. 
 

 
En general, tot i que les dades no són comparables entre els dos escenaris on s’ha 
realitzat la prova, un 63% en el cas de 3er i un 50% en el cas de 4rt han valorat amb 
“bastant” i/o “molt” l’ajuda que els ha suposat l’activitat d’orientació  en l’elecció del seu 
projecte educatiu i professional.  
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5. CONCLUSIONS 

Crec que com a colofó, l'important és destacar que cap alumne vol ser un mal estudiant, 
sobretot en els primers cursos, en els quals moltes vegades el portar bones notes és sinònim 
per a ells que els pares el voldran més, l’acceptaran més, estaran més orgullosos… i quin nen 
no vol això!. Per descomptat que també hi ha nens ganduls, més apàtics, amb poques ganes 
d'estudiar, però aquests no tindran un fracàs estrepitós. Amb un estímul adequat podran 
superar-ho, almenys per arribar a una mitjana… quan no ho aconsegueixen podem pensar que 
existeixi a la base algunes de les moltes causes de les quals hem parlat en aquest treball… per 
tant no hem d'acontentar-nos amb la primera impressió, sempre cal anar més enllà, cal arribar 
fins al fons d'aquest nen fracassat, per impedir que aquest fracàs li marqui tota la seva vida. 
 
A més, els alumnes han de tenir clar l'objectiu a aconseguir (quina professió volen realitzar) i 
de quins mitjans disposen per a això i aquesta opció correspon al centre educatiu i els docents. 
 
No vull oblidar-me no obstant això, de les eines que són fonamentals per aconseguir un bon 
treball, ho són en totes les professions i en la de l'estudiant, aquestes eines són 
imprescindibles: són les famoses tècniques d'estudi que facilitaran un bon rendiment. Els 
punts principals són els següents: 
 

- Forma física per a l'estudi: aquí esmentarem una correcta alimentació i un descans 
adequat, l'estudiant necessita quan és gran més de 8 hores de descans, i quan són 
més petits encara més hores de descans. Evidentment això implica per descomptat, 
saber apagar a temps la televisió, encara que aquest és un tema molt ampli que també 
s'ha de tractar. Considero també important per al seu equilibri psicofísic, la realització 
d'algun esport. 

 
- Entorn adequat: Lloc per a ell, si és possible, on no hi hagi moltes interrupcions o 

enrenou, en el qual pugui tenir les seves coses, amb un ambient normal al seu al 
voltant, amb una família en la qual es respectin els temps d'oci i de treball. 
 

- Eines adequades: Lectura ràpida i comprensiva. Esquemes, resums, glossaris, mapes 
conceptuals, etc. 
 

- Planificació-organització: No deixar-ho tot per al dia abans de l'examen, procurar anar 
dia a dia, tenir-ho tot organitzat per endavant, amb descansos cada hora, etc. 
 

- Assimilació del que s’ha estudiat: comprensió del que s’ha llegit, memorització 
adequada, saber escoltar a classe, tenir atenció, anàlisi i síntesi, etc. 

 
 
En quant als pares, Què poden fer com a pares, per prevenir el fracàs?: 
 

- Demostrar als fills que se’ls estima no pels seus èxits sinó per ells mateixos. 
 

- Permetre que prenguin decisions i donar-los-hi responsabilitats d’acord amb la seva 
edat. 

 
- Mai comparar-los desfavorablement amb els seus germans o amics. 

 
- Mai fer-los sentir inútils o culpables, animar-los a confiar en si mateixos i a valorar-se. 

 
- Ensenyar-los-hi que no cal desanimar-se davant els primer fracàs, que cal ser tenaç i 

buscar alternatives, practicar per superar-se. 
 

- Fomentar la lectura des de petits, explicant contes, fent que els expliquin ells, animant-
los quan llegeixin alguna cosa. Ensenyar-los-hi paraules noves i fer com un joc, que 
enriqueixi el seu vocabulari, parlar-los-hi molt i amb propietat. 

 



PLA DE MILLORA PER A LA CONSCIENCIACIÓ I MOTIVACIÓ  DE  

L’ALUMNAT D’UN INSTITUT DEL BAIX EBRE CAP A LA FORMACIÓ EDUCATIVA  37 

 

- Estar atent amb els seus èxits, per mínims que siguin, això els ajudarà a anar-se 
superant i a sentir-se segurs. 

 
- Enriqueix el seu oci. Que no vegin només la televisió quan són petits. Ensenyar-los-hi 

programes adequats, portar-los  a museus, explicar-los-hi històries, fer que tingui 
contacte amb la naturalesa. 

 
- En fi, fomentar que els fills es vulguin a si mateix, s'acceptin, estiguin segurs i sobretot 

que SIGUIN FELIÇOS. 

La família és el millor agent per transmetre els valors necessaris per tal que l'alumne/a estigui 
motivat pels estudis posteriors i tingui per objectiu la continuïtat de la seva formació. L'opinió de 
la família és un factor que influeix i pot condicionar l'elecció acadèmica i professional de nois i 
noies, per això és important que els pares segueixin amb interès i  acompanyin el procés 
d'orientació i presa de decisió del seu futur acadèmic i professional. 

Aquest acompanyament cal fer-lo a partir del diàleg i no de la imposició. Convé que el fill/a 
senti que els pares estan al seu costat per ajudar-lo a pensar en el seu projecte. 

En definitiva, caldrà un esforç per part de tots els agents que intervenen en la educació dels 
nostres adolescents, per tal d’arribar a aconseguir amb èxit  l’objectiu marcat per la comunitat 
europea per a l’any 2015. Estem lluny,però hem començat a caminar en la direcció correcta per 
tal de poder-ho aconseguir.  
 
  
 

  



PLA DE MILLORA PER A LA CONSCIENCIACIÓ I MOTIVACIÓ  DE  

L’ALUMNAT D’UN INSTITUT DEL BAIX EBRE CAP A LA FORMACIÓ EDUCATIVA  38 

 

6. BIBILIOGRAFIA I WEBGRAFIA 

 

 
- Rosa Serrate. Ayúdale a estudiar. Las claves del éxito escolar. Madrid: Ediciones del 

laberinto, 2008. ISBN: 978-84-8483-273-7 

 

- Generalitat Valenciana. Conselleria d’Educació. Quieroser.net [Enregistrament vídeo]: 

Ocupacions per famílies professionals. Valencia: Generalitat, 2009. Disponible a: 

<http://www.quieroser.net/08/descarga.php> 

 

- Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Ensenyaments professionals 

[Enregistrament vídeo]:. Disponibe a:  

<http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.046d33c25faf415a72623b

10b0c0e1a0/?vgnextoid=3a67dd7f70656210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextc

hannel=3a67dd7f70656210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default> 

 

- Gladys E. Sánchez. Orientación Vocacional para los adolescentes que egresan del 

bachillerato. A: www.monografias.com [En línea]. Disponible a :  

<http://www.monografias.com/trabajos14/orienvocac/orienvocac.shtml#FACINDIV> 

 
- Ministerio De Educación. Secretaría General Técnica. Datos y Cifras. Curso escolar 

2010/2011 [En línea]. 2010. Disponible a: 
<http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/s
eptiembre/datos-y-cifras-2010-2011.indd.pdf?documentId=0901e72b803eceed> 
 

- M.Fernández, L.Mena, J. Riviere. Fracaso y abandono escolar en España. Colección 
estudios sociales. Fundación “La Caixa” [En línea]. 2010,núm.29. Disponible a: 
<http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/volumenes10_es.html#vol29>  
ISBN: 978-84-693-3141-5 
 

- Generalitat de Catalunya. Consell de Treball, Econòmic  i Social de Catalunya. Informe 
sobre el risc de fracàs escolar a Catalunya. [En línea]. Barcelona: CTESC, 2010. 
Disponible a: < http://www.ctescat.cat/doc/doc_53893194_1.pdf> 
 

- Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. Inserció laboral Dels 
ensenyaments professionals 2010. [En línea]. Barcelona, 2010. Disponible a: 
<http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Estudiar_Catalunya_Estudis/00%20arxi
us%20comuns/Documents/insercio_laboral_2010.pdf> 
 

- Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. L’abandonament dels 
estudiants a les universitats catalanes.[En línea] Barcelona: 2010. Disponible a:  
<http://www.aqu.cat/doc/doc_30801544_1.pdf> 
 

 
- Psicologoinfantil.com. el fracaso escolar. [En línea]. Disponible a: 

<http://www.psicologoinfantil.com/trasfracasoes.htm> 
 

- Generalitat de Catalunya. Departament d’educació. ORIENTA’T. Portal d’orientació 
acadèmica i professional. [En línea] Disponible a: 
<http://phobos.xtec.cat/orientacio/orientacio/web/index.php> 
 

- Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Estudiar a Catalunya. [En 
línea] Disponible a: <http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar?newLang=> 

 

http://www.quieroser.net/08/descarga.php
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.046d33c25faf415a72623b10b0c0e1a0/?vgnextoid=3a67dd7f70656210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3a67dd7f70656210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.046d33c25faf415a72623b10b0c0e1a0/?vgnextoid=3a67dd7f70656210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3a67dd7f70656210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.046d33c25faf415a72623b10b0c0e1a0/?vgnextoid=3a67dd7f70656210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3a67dd7f70656210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos14/orienvocac/orienvocac.shtml#FACINDIV
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/septiembre/datos-y-cifras-2010-2011.indd.pdf?documentId=0901e72b803eceed
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/septiembre/datos-y-cifras-2010-2011.indd.pdf?documentId=0901e72b803eceed
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/volumenes10_es.html#vol29
http://www.ctescat.cat/doc/doc_53893194_1.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Estudiar_Catalunya_Estudis/00%20arxius%20comuns/Documents/insercio_laboral_2010.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Estudiar_Catalunya_Estudis/00%20arxius%20comuns/Documents/insercio_laboral_2010.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_30801544_1.pdf
http://www.psicologoinfantil.com/trasfracasoes.htm
http://phobos.xtec.cat/orientacio/orientacio/web/index.php
http://www20.gencat.cat/portal/site/queestudiar?newLang

