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1.INTRODUCCIÓ 
 

Són nombrosos  els factors  que poden influir en el rendiment acadèmic de l’estudiant i aquests 
han estat àmpliament analitzats en els últims temps: raça, estatus socioeconòmic cultural, edat 
d’inici en el sistema educatiu, entorn familiar, dificultats en l’aprenentatge... Un altre d’aquests 
factors, la rellevància del qual  es va començar a estudiar en la dècada de 1960 dins de l’àmbit 
de l’escola primària,  ha estat el moment de l’any en el qual ha nascut l’estudiant. Una gran 
quantitat de literatura mostra, mitjançant estudis empírics, que a l’escola primària el rendiment 
acadèmic dels estudiants més joves del curs és inferior al rendiment dels seus companys més 
grans. Per tant, a nivell general, els alumnes nascuts als primers mesos de l’any obtindrien un 
rendiment acadèmic superior que els nascuts als últims.   

Si bé a l’educació primària aquesta relació ha estat àmpliament estudiada i contrastada, no es 
pot dir el mateix d’aquest vincle a l’escola secundària. Aquest  treball pretén  realitzar una 
revisió teòrica prèvia sobre els estudis existents a primària referents a la relació del 
moment de l’any en què  ha nascut l’estudiant i el seu rendiment acadèmic per,  
seguidament, analitzar empíricament aquesta relació  en els estudiants de l’Educació 
Secundària Obligatòria d’un institut concret de Barcelona. Els objectius d’aquest treball 
seran, per tant, els següents: 

 

●Realitzar una revisió teòrica específica sobre la relació entre el moment de naixement de 
l’estudiant  dins de l’any  i el seu rendiment acadèmic, (sabent que els estudis existents es centren 
principal en l’àmbit de primària,) per tal de: 

-Conèixer els possibles motius que la  justifiquen. 

-Detectar si la relació roman  constant en el temps o es va minimitzant amb l’avanç de la 
vida acadèmica de l’estudiant. 

-Recopilar quins altres factors circumstancials de l’estudiant influeixen sobre el seu 
rendiment acadèmic i poden solapar-se o alterar la relació anteriorment descrita. 

 

●Realitzar un estudi empíric per analitzar la relació “rendiment acadèmic-trimestre de naixement 
dels estudiants de l’ESO” d’un centre de secundària concret situat a  les rodalies de Barcelona. 
Per realitzar aquest estudi es tindrà en compte les dades obtingudes a la revisió teòrica anterior.  

D’aquesta manera, l’objectiu principal de l’estudi empíric consisteix en contrastar: 

-La relació entre notes mitjanes dels estudiants i el seu trimestre de naixement en 
els estudiants de l’ESO 

De forma més específica s’intenta analitzar: 

- La tendència de la relació “rendiment acadèmic-trimestre de naixement” segons 
s’avança de curs, de 1r  a 4t  d’ESO. 

- La relació “rendiment acadèmic general -trimestre de naixement” de l’estudiant 
de l’ESO  per a cada per sexe de l’alumnat. 

- L’anàlisi de la relació trimestre de naixement-rendiment acadèmic  per àmbits de 
coneixement (àmbit lingüístic, àmbit cientificotecnològic, àmbit social, àmbit matemàtic, 
àmbit de l’educació física i àmbit artístic) 

-La relació entre el  nombre de repetidors  i el seu trimestre del seu naixement. 

 

●Proposar noves línies d’investigació en funció dels resultats obtinguts. 
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2. ESTUDI TEÒRIC  
 

2.1.REVISIÓ TEÒRICA SOBRE LA RELACIÓ ENTRE EL RENDIMENT ACADÈMIC DE 
L’ESTUDIANT I  EL MOMENT DE L’ANY EN QUÈ HA NASCUT. 
 

A la dècada de 1960,  diversos països amb sistemes educatius diferents van començar a publicar 
estudis on  una sèrie d’evidències  indicaven que els estudiants de primària que complien anys 
als últims mesos de l’any acadèmic  eren més propensos al fracàs escolar.  

Jackson (1964) va descobrir que els estudiants nascuts entre Setembre i Desembre, (el 
començament de l’any acadèmic), tenien tendència a tenir més èxit acadèmic que aquells 
nascuts entre Maig i Agost. Freyman (1965) va donar suport a aquest descobriment indicant que 
a una mostra de 364 estudiants que llegien pitjor respecte els seus companys de curs,  gairebé 
la meitat (46-47%)  complien anys entre Maig i Agost. (S’ha d’aclarir que en ambdós sistemes 
educatius  els alumnes nascuts entre Setembre i Desembre eren els més adults de la classe. En 
canvi en el sistema educatiu espanyol els estudiants més joves de classe són els nascuts als 
últims mesos de l’any). 

La mateixa evidència va ser proporcionada per Jinks (1964) qui va mostrar que dels estudiants 
que aprovaven l’examen II+ a una regió de County Borough, un 59,4% complien anys en els sis 
primers mesos de l’any escolar i només un 40,6% en els sis últims mesos. 

Williams (1964) va trobar que un significant nombre de nascuts a l’estiu respecte els nascuts a 
la tardor estaven assistint a escoles d’educació especial. 

Tots aquests descobriments van ser totalment resumits per Pigdeon (1965) qui, probablement 
per primera vegada comença a proposar  possibles factors que podrien estar involucrats en 
aquesta clara relació: 

Un d’ells seria l’edat relativa de l’estudiant. Pot existir una diferència de gairebé dotze 
mesos  entre l’estudiant més jove i l’estudiant menys jove de la mateixa aula. El menys 
jove evidentment serà mentalment més madur i aparentarà ser-ne més brillant que el més 
jove. Aquestes diferències maduratives en accedir al sistema educatiu podrien tenir un efecte 
continu i a llarg termini en els resultats educatius, tractant-se d’una condició que arrossegaria 
l’estudiant durant un període, definit o indefinit, que s’aniria dissipant amb el temps o no. 

L’altre factor seria el temps total d’escolarització de l’estudiant. Depenent de l’edat d’inici 
d’escolarització poden existir diferències  en termes de temps total d’escolarització de fins a dos 
anys depenent del sistema educatiu del país. Durant un temps aquest factor va cobrar 
importància existint la teoria que si a tots els estudiants se’ls oferís exactament el mateix període 
d’escolarització, les diferències a nivell acadèmic desapareixerien. Jinks defenia  aquesta teoria. 
Williams  s’inclinava més pel factor de l’edat relativa. Pigdeon (1965) dona més importància 
també al factor de l’edat relativa però sense aportar proves clares ja que els dos factors estaven 
íntimament lligats al sistema educatiu existent al seu país. 

No obstant, cap d’aquestes hipòtesis podria explicar l’estudi de Williams (1964) segons el qual 
relacionava el trimestre de naixement de l’estudiant amb una major afluència a escoles 
d’educació especial. (Tot i que podria ser que derivessin a aquests estudiants a educació 
especial per una falta en l’enteniment del fet que el seu cervell és naturalment més immadur) 

Diamond (1983) va insistir a la seva publicació en què a Hawaii existia una alta relació entre els 
percentatges  d’estudiants amb dificultat d’aprenentatge  i el mes de naixement sent  la relació  
similar pels dos gèneres i no decreixent amb l’edat. Això, juntament amb les diferències 
contemplades en el IQ, suggeriria que la maduresa amb la que s’accedeix al sistema educatiu 
no és explicació suficient per a les relacions observades.. 

Dalen (1975)  al seu llibre ”Season of birth: A study of schizophrenia and other mental disorders”, 
va realitzar una revisió sobre tota la literatura que demostra, des de la dècada dels 30, i sempre 
mitjançant estudis empírics, que existeix una relació directa entre l’estació de naixement de 
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la persona i els desordres mentals i/o malformacions concretes. Va insistir en que tot i que 
no existeix una hipòtesis clara que expliqui aquestes relacions, està fortament contrastat que 
aquesta relació és real i que degut a la manca total d’aquesta hipòtesis de partida no s’havia 
investigat.  

S’ha de destacar  aquesta última  revisió  perquè  posa de manifest que podrien existir  raons 
menys òbvies darrera la relació “rendiment acadèmic-moment de naixement de l’any” que 
estiguessin vinculades amb el període de la gestació i no amb el període d’escolarització. 

Havent arribat a aquest punt, es seguirà analitzant el marc teòric dividint-lo  entre les tres 
principals hipòtesis  formulades que podrien influir sobre el rendiment acadèmic a un 
nivell lligat amb el factor “temps”, que són: l’edat relativa de l’estudiant, el temps total 
d’escolarització (vinculat a l’edat d’accés al sistema educatiu) i factors lligats al moment 
de la gestació. 

 

EDAT RELATIVA DE L’ESTUDIANT 

El concepte “edat relativa” s’entendrà en aquesta revisió com l’edat d’un estudiant 
relacionada amb l’edat mitjana d’altres estudiants que han nascut i accedit al sistema 
educatiu el mateix any i que assisteixen al mateix curs. L’edat relativa pot provocar, com 
s’ha comentat anteriorment, que dos estudiants de la mateixa aula es portin una diferència 
de gairebé dotze mesos, fet que pot comportar  que tinguin graus de maduresa mental 
diferents i, per tant, rendiments acadèmics també diferents.  

Ja abans dels anys 90, Erion  (1986—1987) va començar a estudiar els efectes de l’edat relativa 
realitzant un estudi comparatiu  entre   67 estudiants amb dificultats a l’aprenentatge  des de 1r 
a 6è curs i 67 estudiants seleccionats sistemàticament d’escoles del mateix barri. El grup amb 
dificultats a l’aprenentatge va mostrar una moderada tendència  a ser més joves que els altres 
companys. 

També abans dels anys 90, Drabman, Tarnowski i Kelly (1987)  van relacionar els efectes de 
l’edat relativa  amb  problemes acadèmics i conductuals. A més de partir  dels mesos de 
naixement dels subjectes, van diferenciar sexe i cursos, des de jardí d’infància fins a quart de 
primària. Els resultats d’una mostra de 172 avaluacions pediàtriques van indicar  que els 
estudiants més joves i els nois presentaven una major relació amb  problemes acadèmics i 
conductuals. Els resultats van ser reproduïts en un anàlisis de validació creuat de 210 remissions 
de psicòlegs.  Aquest patró va romandre constant durant tots els cursos examinats,  

Que aquest patró romangués constant fins a quart resulta interesant perquè  suggeriria  
que els efectes de l’edat relativa  es podrien arrossegar de forma bastant permanent. 

A la dècada de 1990 ja existien molts estudis amb mostres que evidenciaven  que  els estudiants 
més joves  de cada curs tenien major probabilitat de tenir pitjor rendiment acadèmic, i com hem 
vist anteriorment, de tenir dificultats a l’aprenentatge i problemes conductuals. Un estudi (Carrol, 
H.C.M, 1992)   fins i tot  relaciona l’efecte de l’edat relativa  amb la taxa d’assistència escolar. 
Aquest es va basar en més de 5000 estudiants al seu últim any de primària (controlant el  factor 
gènere i la grandària de la família de l’alumne) i  va revelar  que  la major part de les  taxes 
d’assistència del 80% o inferior corresponien als més joves de classe.  

Més endavant, Kelly Bedard. i  Elisabeth Dhuey  (2006)  van estudiar l’efecte de l’edat relativa a 
nivell global en estudiants de països membres de l’OECD, concloent  que els efectes  de la 
diferència de maduresa mental en el moment d’accés al sistema escolar s’estenien també molt 
més enllà dels primers anys d’escolarització. Particularment, en aquest cas, van trobar els 
individus més joves de quart curs obtenien una puntuació un 4-12% inferior que els menys joves. 
A8è curs aquests percentatges descendien a un 2-9%. Les dades de Canadà i Estats units 
indicaven que els individus més joves tenien menys probabilitat d’assistir a la universitat. Aquest 
estudi defensa que l’edat relativa de l’estudiant influeix en el rendiment acadèmic fins a, com a 
poc, el moment d’accés a la universitat. És interesant destacar que aquest estudi defensa 
que, tot i que els efectes de l’edat relativa tenen una influència permanent en la vida 
acadèmica, aquesta es va minimitzant amb el pas del temps. 
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Un nou estudi avala aquesta teoria: el realitzar per Verachtert, De Fraine, Onghena i Ghesquière 
(2010).  Els resultats d’analitzar les dades de 3187 estudiants de primària de Flandes van indicar 
que la estació de naixement influïa directament en el nombre de repetidors i en l’assoliment de 
matemàtiques durant els primers dos anys de l’escola primària. El 20% dels nascuts a l’últim 
trimestre tenien dificultats d’aprenentatge en acabar 2n, mentre que aquest percentatge en els 
nascuts al primer trimestre era només del 6,34% Durant els següents dos anys, totes aquestes 
diferències van minimitzar-se significativament, per finalment, no trobar-se cap relació. 

Segurament l’estudi més recent sobre els efectes de l’edat relativa de l’estudiant de primària, i al 
sistema educatiu espanyol, és el realitzat per González  i  López  (2016), on es relacionen  els 
casos de repetició de curs amb el trimestre de naixement i l’estatus socioeconòmic de l’estudiant, 
constatant que les diferències en l’assoliment de les competències degudes al trimestre de 
naixement s’estenen, almenys, fins a 4t de primària Apunten a dos possibles  motius: 

-El ja conegut efecte de l’edat relativa de l’estudiant en què   la maduresa dels alumnes més 
adults els permet complir amb els requisits del currículum d’una manera més ràpida.  

-Que els alumnes majors són sistemàticament seleccionats pels grups més avantatjats.  

Aquest segon  motiu seria interessant d’estudiar i apunta a un possible efecte Pigmalió que 
incrementaria la influència de l’edat relativa de l’estudiant en el seu rendiment acadèmic. La 
explicació seria la següent: Si es  reforça positivament de forma sistemàtica als alumnes 
que són més majors, i per tant mentalment més madurs, en el moment en què accedeixen 
al sistema educatiu (perquè d’entrada de forma general ho fan millor),  aquest reforç 
positiu podria aconseguir incrementar l’efecte de l’edat relativa, generant un sentiment  de 
seguretat en aquests alumnes que es traduiria en un rendiment acadèmic general superior 
al d’altres companys de classe que es podria arrossegar molt més enllà, inclús 
indefinidament, que els efectes propis de l’edat relativa. 

Altra aspecte important que es va constatar en aquest  últim estudi citat és que la probabilitat de 
repetició de curs en segon de primària per aquells nascuts en l’últim trimestre de l’any, comparats 
amb els companys nascuts en el primer, pràcticament doblava la probabilitat de repetició de curs 
en quart de primària. De fet, en quart curs pràcticament no existia diferència entre la probabilitat 
de repetició existent entre els estudiants nascuts al primer trimestre i els nascuts al segon. 
Aquests resultats suggereixen  que una part important de les repeticions que es 
produeixen a segon curs pot estar relacionada amb l’edat relativa de l’estudiant dins del 
grup, i no amb en nivell de competència i capacitats pròpies i que el factor de l’edat relativa 
de l’estudiant va perdent efecte sobre el rendiment acadèmic segons s’avança de curs. 

Per tant, tal i com es pot comprovar,  alguns estudis suggereixen que els efectes de l’edat 
relativa són permanents i romanen constants.  Altres estudis defensen que els efectes 
podrien ser permanents durant tot el currículum acadèmic, encara que s’anirien 
minimitzant amb l’edat. I, finalment, altres investigacions indiquen que la influència de 
l’edat relativa no s’estendria més enllà de primària. 

 

TEMPS TOTAL D’ESCOLARITZACIÓ - EDAT D’ACCÉS AL SISTEMA EDUCATIU 

Existeixen, com s’ha indicat anteriorment, teories que indiquen que el fenomen de l’edat 
relativa no és tan important i que el que mana en el rendiment acadèmic  és el temps total 
d’escolarització. En aquest sentit, un estudiant nascut al desembre que hagués accedit al 
sistema escolar un any abans que un company nascut al gener del mateix any sense 
estudis preescolars, no hauria de tenir inferiors  aptituds acadèmiques (si aquestes no 
depenguessin de cap factor més), tot i que fos més jove. En aquest sentit resulta interesant 
analitzar quins són els efectes derivats de l’edat d’accés al sistema educatiu.  
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Berlinski, Galiani  i Manacorda (2008) van estudiar els efectes que l’escolarització a preescolar 
d’estudiants d’Uruguay  tenia en els resultats escolars posteriors.  Van trobar petits beneficis   a 
edats primerenques que es magnificaven quan els estudiants creixien.  Als 15 anys, els 
estudiants que havien acumulat 0,8 anys extra d’educació tenien un 27% més de probabilitat de 
continuar a l’escola comparat amb els estudiants que no havien tingut educació preescolar. 

Una revisió relativament recent  (Burguer, 2010) indica que els beneficis de l’educació preescolar, 
(i si aquests són només a curt termini o a llarg termini en el desenvolupament cognitiu)  dependran 
del tipus de programa, la intensitat, la duració i l’edat de començament.  També defensa que els 
beneficis són més evidents sobre els estudiants procedents de famílies de nivell socioeconòmic 
baix i que, no obstant, existeixen casos  de condicions per l’aprenentatge tan desfavorables que  
l’educació preescolar no implica cap benefici. Aquestes  premisses  també podem trobar a  altres 
investigacions (Rao, Sun,, Zhou i  Zhang, 2012) 

A l’estudi “Impacto de la asistencia a Educación infantil sobre los resultados académicos del 
estudiante en Primaria” (Hidalgo y García, 2013) s’analitza l’impacte de l’assistència a Educació 
Infantil sobre les notes  dels  estudiants a l’Educació Primària en les matèries de Llengua, 
Matemàtiques i Ciències  Els resultats mostren que aquells que van anar a Educació Infantil 
durant almenys 3 anys obtenien 16 punts més (entorn a una nota aproximadament un 3% 
superior) a Lectura. També destaca, com a l’estudi anterior, que anar a Educació Infantil té un 
efecte superior per aquells estudiants amb nivell educatiu més baix. Per últim, indica que  els 
estudiants nascuts a l’últim trimestre de l’any incrementen les seves probabilitats de tenir 
puntuacions elevades. 

Així com els estudis internacionals que evidencien la influència positiva de l’escolarització prèvia 
a primària es basen sistemàticament en alumnat major de tres anys, l’anàlisi de la influència en 
els resultats posteriors per a alumnes que s’han escolaritzat abans dels tres  anys és gairebé 
inexistent.  Els efectes positius d’una escolarització primerenca (entesa aquesta com la que es 
realitza abans dels tres anys d’edat) sobre el rendiment acadèmic ha sigut estudiat recentment 
(González i  López, 2015), juntament amb altres factors que també influeixen en aquest i que 
s’analitzaran  posteriorment.  La conclusió del treball és que l’escolarització abans dels tres anys 
només tindria una influència estadísticament significativa  sobre la competència lingüística i 
matemàtica. No obstant, també s’indica que l’escolarització abans dels tres anys minimitza  
la probabilitat de repetir curs a primària i beneficia particularment als alumnes nascuts a 
l’últim trimestre de l’any, que per efecte de l’edat relativa, solen tenir pitjor rendiment 
acadèmic.  

Atenent a tots aquest estudis, queda clar que els beneficis de l’escolarització primerenca 
dependrà de molts factors, però que en tot cas, ajudarà a minimitzar els efectes de l’edat 
relativa quan aquest suposin una desavantatge per a l’alumne,    

 

FACTORS LLIGATS AL MOMENT DE LA GESTACIÓ 

Independentment als efectes de l’edat relativa, que semblen bastant justificats, la revisió 
que va realitzar Dalen (1975) en la que posa de manifest una clara relació entre alguns 
desordres mentals i malformacions amb el quadrimestre de naixement, obre una nova línia 
d’investigació en la qual les capacitats de l’alumne podrien estar lligades parcialment al 
moment en el que aquest ha estat gestat. 

Livingston, Balkozar i Bracha (1993) van estudiar la relació del mes de naixement amb  la dislèxia, 
desordres de l’espectre de l’esquizofrènia i altres senyals d’alteracions neurològiques en un total 
de 585 nens i adolescents. Van atrevir-se a formular una hipòtesis després d’observar  un 
increment dels cassos als mesos d’estiu, (especialment de la dislèxia), suggerint que les 
infeccions víriques, especialment la grip, durant el segon trimestre de gestació podria  explicar 
aquests fets.  

Si bé és cert que un major percentatge de cassos de dislèxia o petits desordres neurològics 
podrien justificar una disminució generalitzada del rendiment acadèmic d’aquells estudiants 
nascuts  a l’estiu, això podria justificar la relació del rendiment acadèmic-trimestre de naixement 
a països on al seu sistema educatiu l’estudiant més jove de classe és el nascut a l’estiu. No 
obstant, no justificaria  la relació a estudiar en sistemes educatius com l’espanyol, en què 
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l’estudiant més jove és el nascut als últims mesos de l’any i per tant, en aquest cas, no hi hauria 
una correspondència. 

Independentment d’aquest estudi, s’han produït altres que també defensarien com el moment 
de la gestació podria determinar parcialment el rendiment acadèmic de l’alumne. Aquests 
estudis  han anat seguint una línia d’investigació que es basaria en que  els nivells de vitamina 
D de la mare influeixen en el desenvolupament mental del fetus i per tant en les seves futures 
capacitats. 

Possiblement l’origen d’aquesta línia d’investigació va donar-se quan Eyles, Brown, Mackay-Sim, 
McGrath,  i  Feron  (2003) van descobrir evidències de la presència de receptors de vitamina D 
en el cervell. Aquest fet  implicava que la vitamina D podria haver tingut alguna funció 
determinada en el cervell. Van experimentar amb rates, demostrant que les que tenien mares 
amb deficiència de vitamina D3 disposaven d’un desenvolupament cerebral inferior.    

Posteriorment, Patrick i Ames (2014) van presentar un estudi, aquest cop amb persones, en el 
qual s’indicava que una deficiència de serotonina i vitamina D durant l’embaràs de la dona podria 
estar relacionat amb una predisposició a l’autisme en els fills.  

Que els nivells de vitamina D durant l’embaràs poden tenir una relació directa amb la  futura 
capacitat intel·lectual del fetus  ha estat constatat recentment  en Espanya. En aquesta 
investigació  (Morales, Guxens, Llop, Rodríguez, Tardón, Riaño, Ibarluzea, Lertxundi, Espada, 
Sunyer, 2012)  es va mesurar el nivell de concentració de vitamina D en sang durant l’embaràs 
de gairebé 2000 dones. Posteriorment, als 14 mesos, neuropsicòlegs van avaluar als fills 
respecte a les principals funcions cognitives i psicomotores. Els resultats van indicar que els  
nens amb mares que tenien nivells insuficients de vitamina D durant l’embaràs van obtenir 
puntuacions més baixes, que podrien conduir a coeficients intel·lectuals més baixos. 

Tenint en compte aquest nou argument, és interesant conèixer la totalitat dels factors que 
intervenen en la quantitat de vitamina D de la dona embarassada que,  atenent a aquests estudis, 
serien: 

-La latitud geogràfica: Les posicions més al Sud  tenen uns nivells més alts de vitamina D degut 
a la incidència del sol 

-L’edat de la dona: Les dones més joves tenien els nivells més baixos 

-La classe social de la dona: Les dones de classes socials més desafavorides presentaven nivells 
més reduïts. 

-L’índex de massa corporal: A més massa corporal i obesitat els nivells  són més baixos. 

-Fumar durant l’embaràs: Les dones fumadores presentaven nivells inferiors. 

-L’estació de l’any: Els nivells són més alts a l’estiu i més baixos a l’hivern.  

Aquest últim  factor és el que podria determinar que un alumne tingués millor o pitjor 
rendiment acadèmic en funció del trimestre en què hagi nascut, ja que s’hauria gestat amb 
majors o menors nivells de vitamina D depenent de l’estació de l’any. 

 

Tot i que els efectes de l’edat relativa de l’estudiat, als que s’ha de sumar un possible 
efecte Pigmalió, semblen tenir una influència molt contrastada sobre el rendiment general 
de l’alumnat, possiblement la influència dels factors lligats al moment de la gestació, que 
es manifesten de forma estacional, no hauria de ser subestimada, especialment en aquells 
cassos en què existeixen dificultats a l’aprenentatge. Pel contrari, sembla ser que l’edat 
d’accés al sistema escolar, només hauria de considerar-se com una possible forma de 
pal·liar els eventuals efectes negatius  derivats dels dos factors anteriors. 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guxens%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22987876
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2.2. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN EL RENDIMENT ACADÈMIC 
 

A la revisió teòrica anterior, la majoria dels estudis tenien en compte altres factors que 
podrien influir en el rendiment acadèmic de l’estudiant, alterant o superposant-se a l’efecte 
de la seva edat relativa dins l’aula.  En aquest apartat es pretén recollir  aquests factors 
per tal de considerar-los a l’estudi empíric, sempre i quan sigui possible. Òbviament, es 
deixaran de banda  els factors lligats al moment gestacional  de l’alumne, així com  factors 
més generals o de nivell escolar, com ara l’actuació dels professors, la localització 
geogràfica de l’escola, etc.. 

Segurament l’estudi de González  i  López (2016) citat anteriorment, és el més actual  que,   tenint 
en compte l’informe d’ “Evaluación General de Diagnóstico de 2009”, indica quines són les 
variables que es superposen i influeixen en els resultats acadèmics Serien i defensarien el 
següent: 

-El gènere: els nois tendeixen a tenir més probabilitats de repetició de curs. 

-Entorn familiar: els estudiants que pertanyen a famílies monoparentals tenen més probabilitat 
de repetir curs.  

-Origen: els estudiants de primera o segona generació d’immigrants tenen més probabilitat de 
repetir curs. 

-Edat d’accés al sistema educatiu: Els estudiants que han sigut escolaritzats abans dels tres anys 
tenen menys probabilitat de repetir curs 

-Estatus socioeconòmic: els estudiants amb un estatus socioeconòmic més alt tenen menys 
possibilitats de repetir curs. 

-Trimestre de naixement: els estudiants nascuts durant el primer trimestre de l’any, tenen menys 
possibilitats de repetir curs. 

A l’estudi “Nivel socioeconómico, tipo de escuela y resultados educativos en España” (García, 
2013) s’indica, analitzant els resultats de l’informe PISA, que el factor més important juntament amb 
el tipus d’escola és el nivell socioeconòmic. Tot i que les variables són similars a les reflectides a 
l’estudi anterior, existeixen petites diferències pel que respecta als seus efecte sobre el rendiment 
acadèmic:  

-El gènere: Indiquen que els nois obtenen millors resultats a Ciències i Matemàtiques, però les noies 
millor a Lectura . 

-Entorn familiar: Tenir més de 100 llibres a casa incrementa el rendiment acadèmic. 

-Edat d’accés al sistema educatiu: Entrar en primària als 6 anys incrementa el rendiment 
acadèmic. 

-Estatus socioeconòmic: Que l’estatus de pare i mare sigui elevat incrementa el rendiment 
acadèmic, especialment el de la mare a col·legis públics 

-Trimestre de naixement: Haver nascut entre el primer i segon trimestre incrementa el rendiment 
acadèmic 

Aquest últim  estudi, al contrari que el primer, no fa cap al·lusió al rendiment acadèmic dels 
estudiants immigrants, però existeixen estudis específics que sí que ho fan, com la tesi “El 
rendimiento académico de los alumnos inmigrantes en España” (Sotomayor, 2011) En aquesta, 
s’estudien els processos pels quals els fills d’immigrants a Espanya, tenen un rendiment 
acadèmic inferior al dels natius. Les dades s’obtenen a través d’enquesta a tots els estudiants 
de l’ESO de deu instituts públics de Marbella i d’informació recavada mitjançant tècniques 
qualitatives a alumnes, pares i docents. Els resultats de l’estudi desprenen que aquest rendiment 
inferior es deu al pitjor nivell sociocultural de la llar i  menor grau de control i supervisió per part 
dels pares degut a una inferior presència física al domicili. Respecte a l’origen, es destaca que 
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només és important quan repercuteix en  les pròpies  expectatives de l’alumnat, especialment en 
alumnes marroquins en els quals aquestes són inferiors)  

 

Resumint:  Es pot observar com alguns dels efectes dels factors circumstancials de 
l’alumne que influeixen sobre el seu rendiment acadèmic varien  en funció d’un estudi a 
un altre. No obstant, existeix bastant consens en considerar  els propis factors,  que 
serien: gènere, entorn familiar, origen, edat d’accés al sistema educatiu, estatus 
socioeconòmic i  trimestre de naixement. 

Per tant, a l’estudi empíric s’intentarà controlar els factors  gènere, entorn familiar, origen,  
edat d’accés al sistema educatiu i  estatus socioeconòmic, ja que són aquests els que 
poden  superposar-se o alterar  l’efecte del trimestre de naixement sobre el rendiment 
acadèmic. 
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3.ESTUDI EMPÍRIC 
 

Tal i com s’ha mostrat a la revisió teòrica anterior,  la relació  entre el moment de l’any en què 
l’estudiant ha nascut i el seu rendiment acadèmic ha estat àmpliament contrastada a l’educació 
primària, però no quedà clar si aquesta roman constant o es va minimitzant al llarg de la vida 
acadèmica. 

L’OBJECTIU PRINCIPAL d’aquest estudi empíric consisteix en estudiar aquest vincle més enllà 
de l’estudiant de primària analitzant si encara existeix la relació anterior en l’estudiant de L’ESO.  

El rendiment escolar s’avaluarà  tenint en compte les notes mitjanes dels estudiants. 

El moment de l’any en què l’estudiant ha nascut es contemplarà agrupant als estudiants pel seu 
trimestre de naixement, per tal de simplificar l’estudi. (tot i que també es comprovarà la dispersió 
de la mostra sense realitzar aquesta agrupació trimestral, segons diagrama de punts) 

D’aquesta manera l’objectiu principal s’assolirà mitjançant: 

1. L’estudi de la relació “Rendiment acadèmic-trimestre de naixement de 
l’estudiant d’ESO” 
 

Com a OBJECTIUS SECUNDARIS, en cas d’existir la relació, es planteja intentar analitzar de 
forma més específica: 

2.A. La tendència de la relació d’estudi segons s’avança de curs, de 1r  a 4t  
d’ESO. 

2.B.  La relació trimestre de naixement-rendiment acadèmic general de 
l’estudiant de l’ESO  específica  per a cada  sexe de l’alumnat. 

2.C. L’anàlisi de la relació trimestre de naixement-rendiment acadèmic  per 
àmbits de coneixement (àmbit lingüístic, àmbit cientificotecnològic, àmbit 
social, àmbit matemàtic, àmbit de l’educació física i àmbit artístic) 

2.D. La relació entre el nombre de repetidors totals de 1r a 4t d’ESO i els seus 
trimestres de naixement. 

 

3.1. OBJECTIU PRINCIPAL DE L’ESTUDI EMPÍRIC: “ESTUDI DE LA RELACIÓ ENTRE 
TRIMESTRE DE NAIXEMENT DE L’ESTUDIANT DE L’ESO I EL SEU RENDIMENT 
ACADÈMIC GENERAL” 
(Veure pàgines 4-27 dels Annexos per estudi complet) 

 

3.1.1. METODOLOGIA 
 Selecció de la mostra: 

Per realitzar aquest estudi s’han utilitzat les dades de les actes finals d’avaluació de setembre i 
dels expedients acadèmics dels estudiants de l’ESO d’un centre de secundària. El centre es 
tracta d’un  institut públic situat a un barri de les rodalies de Barcelona de nivell socioeconòmic 
baix-mitjà i un alt percentatge d’immigració (aproximadament un 52% tenint en compte 
immigrants de segona generació) 

S’han estudiat dos anys acadèmics diferents per poder disposar d’una mostra suficientment 
significativa d’estudiants: l’any acadèmic 2015-2016 i l’any acadèmic 2011-2012.   

L’any acadèmic 2015-2016 s’ha seleccionat per ser tractar-se del  més actual que disposa d’actes 
d’avaluacions finals, realitzades al setembre del 2016. Aquest compta amb un total de  355 
estudiants d’ESO. 
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L’any acadèmic 2011-2012 s’ha seleccionat per ser l’últim que, respecte l’any acadèmic anterior, 
suposa una nova remesa d’estudiants, tot tenint pràcticament el mateix llistat d’assignatures 
cursades pels alumnes. Aquest any acadèmic compta amb 328 estudiants d’ESO, sumant amb 
l’anterior un total  683 alumnes.  

No obstant, ja que el rendiment acadèmic depèn de molts factors, com s’ha retratat a l’estudi 
teòric, s’ha anat filtrant la mostra original de 686 alumnes, eliminant a aquells estudiants que 
hagin pogut tenir  un  rendiment acadèmic alterat  clarament per altres factors, com ara un context 
sociocultural molt diferent o no haver tingut una continuïtat al sistema educatiu espanyol. 
D’aquesta manera, s’ha anat analitzant la relació trimestre de naixement-rendiment acadèmic 
utilitzant diverses mostres amb la vocació d’obtenir una mostra final filtrada d’alumnes sotmesos 
a un context similar en el que es pugui determinar una relació del trimestre de naixement-
rendiment acadèmic més clara i neta. Les  mostres que s’han emprat, i el nombre d’individus dels 
quals consten, es poden consultar a la següent taula:   

 

Taula 1. Mostres utilitzades per l’estudi de la relació “rendiment acadèmic-trimestre de naixement de 
l’estudiant de l’ESO” 

 

Mostra 0: La mostra 0 consta de la totalitat dels estudiants d’ESO del Centre. Es pretén 
determinar si agafant a tots els estudiants, sotmesos a contextos molt diferents que poden influir 
en el rendiment acadèmic, ja es pot detectar algun tipus de relació entre aquest i el trimestre de 
naixement de l’alumne. 

Mostra 1:  A la mostra 1 es realitza una selecció d’aquells estudiants que tenen nacionalitat 
“espanyola” i lloc de naixement “Espanya” amb la intenció que  hagin evolucionat dins del mateix 
sistema educatiu i que el context  sociocultural  i origen sigui similar. 

Mostra 2: La mostra 2 incorpora un filtre de nom espanyol (o català), ja que es va detectar que, 
tot i que molts alumnes tenien nacionalitat espanyola i lloc de naixement “Espanya”, aquests 
tenien un nom clarament estranger, fet que pot provocar que el context sociocultural sigui diferent 
i el seu rendiment acadèmic també. (com s’ha pogut constatar a l’estudi teòric) 

Mostra 3: A La mostra 3 no té en compte aquells estudiants que, o bé no han accedit al sistema 
educatiu al mateix any que la resta, o bé han repetit algun curs. Aquest filtre es realitza per 
eliminar als alumnes que o bé no tenen el mateix temps d’escolarització que la resta o bé el seu 
rendiment acadèmic es veu alterat pel fet d’haver repetit algun curs. Es pretén, realitzant aquest 
filtre, observar millor l’efecte de l’edat relativa de l’estudiant dins el mateix any. 

Determinació de les variables: 

Per establir la relació trimestre de naixement-rendiment acadèmic s’han emprat les 
següents variables: 

-Definició del trimestre de naixement de l’estudiant:  S’ha obtingut a partir de la data 
de naixement de l’estudiant que figura al seu expedient acadèmic. 

Mostres 
d'estudi

Característiques Nombr e total 
d'estudiants

% respecte 
mostra 0

Nombr e total 
d'estudiants

% respecte 
mostra 0

Nombr e total 
d'estudiants

% respecte 
mostra 0

Mostra 0 Tots els estudiants d'ESO 355 100,00% 328 100,00% 683 100,00%
Mostra 1 Tots els estudiants d'ESO amb 

nacionalitat "espanyola" i lloc de 
naixement "Espanya"

244 68,73% 172 52,44% 416 60,91%
Mostra 2 Tots els estudiants d'ESO amb 

nacionalitat "espanyola", lloc de 
naixement "Espanya" i nom espanyol

206 58,03% 148 45,12% 354 51,83%
Mostra 3 Tots els estudiants d'ESO amb 

nacionalitat "espanyola", lloc de 
naixement "Espanya", nom espanyol i 
que han avançat a any per curs.

158 44,51% 118 35,98% 276 40,41%

ANY ACADÈMIC 2015-2016 ANY ACADÈMIC 2011-2012 TOTAL DELS DOS ANYS 
ACADÈMICS D'ESTUDI
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-Definició del rendiment acadèmic: S’ha definit  el rendiment acadèmic tenint en 
compte  la mitjana de totes les assignatures cursades per l’alumne en l’any acadèmic d’estudi. 
Per calcular la mitjana s’ha donat el mateix valor a cadascuna de les assignatures, tal com es 
realitza al Centre. No s’han tingut en compte en el càlcul de la mitjana les notes  de l’alumne  les 
assignatures de Religió i Valors, ja que no tots els alumnes les cursaven. 

 

La taula de càlcul amb la determinació de les variables anteriors i les mostres amb les 
quals s’ha analitzat la relació objecte d’aquest estudi, es pot consultar als annexos d’aquest 
treball. (pàgina 2-11) 

  

Procés de l’estudi: 

-S’ha realitzat una taula excel on figuren totes les dades d’interès per realitzar aquest estudi i 
poder assolir tant l’objectiu principal proposat com els secundaris: 

  -any acadèmic d’estudi 

  -curs 

  -grup 

  -nombre identificador de l’estudiant (per poder identificar-lo en taules posteriors) 

-sexe 

-data de naixement 

-nacionalitat 

-país de naixement 

-si el seu nom és espanyol o no (no s’ha pogut indicar directament el nom a l taula de 
dades degut a la Llei de protecció del menor) 

-Nota de cadascuna de les assignatures de l’estudiant de l’avaluació de Setembre 

-si l’alumne repeteix curs o no (o si passa de curs només per imperatiu legal) 

-Després de realitzar la taula de dades,  s’ha filtrat la totalitat dels estudiants en diverses 
columnes atenent als criteris de cadascuna de les mostres descrites a l’apartat anterior, indicant 
“si” o “no” segons si formaven part de la nova mostra o no, 

-S’ha calculat la nota mitjana de cada estudiant. 

-S’ha calculat la nota mitjana de les notes mitjanes de tots els estudiants nascuts al primer, segon, 
tercer i quart trimestre de cadascuna de les mostres d’estudi definides anteriorment. 

-S’ha realitzat els gràfics de relació rendiment acadèmic-trimestre de naixement de l’estudiant de 
l’ESO, de cada any acadèmic d’estudi i de  tots dos conjuntament, per a cada mostra d’estudi, 
sent la última mostra la més filtrada i la que millor representa els efectes de l’edat relativa de 
l’estudiant. 

-Per comprovar la dispersió d’aquesta última mostra s’ha realitzat un  gràfic paral·lel de núvol de 
punts  “notes mitjanes-dia de naixement dins l’any”. En aquest gràfic no s’agrupen als alumnes 
per trimestre de naixement sinó que es té en compte la data de naixement de cadascun d’ells 
transformant-la en el número del dia de l’any en què han nascut. Aquest gràfic permet una major 
interpretació de dades  a partir de  la covariància i el coeficient de correlació de les dos variables. 

 

 (Veure pàgines 4-27 dels Annexos per estudi complet) 
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3.1.2.RESULTATS  
ESTUDI DE  LA RELACIÓ ENTRE RENDIMENT ACADÈMIC I TRIMESTRE DE NAIXEMENT DE L’ESTUDIANT 
D’ESO  DELS ANYS ACADÈMICS 2015-2016 I 2011-2012 EN UN CENTRE CONCRET 
Estudi emprant MOSTRA 0 d’alumnat 
 
Mostra 0: Selecció de tots els alumnes 
de 1r a 4t d'ESO  
 
Total individus: 683 
 
Variació de la nota mitjana dels 
estudiants nascuts en el primer 
trimestre respecte el quart: 0,23 

 
Estudi emprant MOSTRA 1 d’alumnat 
 
Mostra 1: Selecció d'alumnes de 1r a 4t 
d'ESO  que tenen nacionalitat 
"espanyola" i país de naixement 
"Espanya". 
 
Total individus: 416 
 
Variació de la nota mitjana dels 
estudiants nascuts en el primer 
trimestre respecte el quart: 0,46 

 
Estudi emprant MOSTRA 2 d’alumnat 
 
Mostra 2: Selecció d'alumnes de 1r a 4t 
d'ESO amb nacionalitat espanyola, lloc 
de naixement "Espanya" i nom espanyol. 
 
Total individus: 354 
 
Variació de la nota mitjana dels 
estudiants nascuts en el primer 
trimestre respecte el quart: 0,52 

 
Estudi emprant MOSTRA 3 d’alumnat 
 
Mostra 3:  Selecció d'alumnes de 1r a 4t 
d'ESO amb nacionalitat espanyola, lloc 
de naixement "Espanya", nom espanyol  
i que han avançat a curs per any. 
 
Total individus: 276 
 
Variació de la nota mitjana dels 
estudiants nascuts en el primer 
trimestre respecte el quart: 0,45 

 
 

MITJANA NOTES
NASCUTS

TRIMESTRE 1

MTJANA NOTES
NASCUTS

TRIMESTRE 2

MITJANA NOTES
NASCUTS

TRIMESTRE 3

MITJANA NOTES
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TRIMESTRE 4
5,48 5,26 5,32 5,25

5,10
5,15
5,20
5,25
5,30
5,35
5,40
5,45
5,50

MITJANA NOTES
NASCUTS

TRIMESTRE 1

MTJANA NOTES
NASCUTS

TRIMESTRE 2

MITJANA NOTES
NASCUTS

TRIMESTRE 3

MITJANA NOTES
NASCUTS

TRIMESTRE 4
5,92 5,53 5,48 5,46

5,10
5,20
5,30
5,40
5,50
5,60
5,70
5,80
5,90
6,00

MITJANA NOTES
NASCUTS

TRIMESTRE 1

MTJANA NOTES
NASCUTS

TRIMESTRE 2

MITJANA NOTES
NASCUTS

TRIMESTRE 3

MITJANA NOTES
NASCUTS

TRIMESTRE 4
5,87 5,67 5,61 5,35

5,00
5,10
5,20
5,30
5,40
5,50
5,60
5,70
5,80
5,90
6,00

MITJANA NOTES
NASCUTS

TRIMESTRE 1

MTJANA NOTES
NASCUTS

TRIMESTRE 2

MITJANA NOTES
NASCUTS

TRIMESTRE 3

MITJANA NOTES
NASCUTS

TRIMESTRE 4
6,30 6,15 6,00 5,85

5,60
5,70
5,80
5,90
6,00
6,10
6,20
6,30
6,40
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(Veure pàgines 26-27 dels Annexos per estudi complet) 

 

 

 

 

Dia de naixement dins l'any Nota mitjana

Media 179,0036232 Media 6,076893939 Dia de naixement dins l'any Nota mitjana
Error típico 6,45198236 Error típico 0,08078611 Dia de naixement dins l'any 11447,721
Mediana 194,5 Mediana 5,916666667 Nota mitjana -19,71428826 1,794758785
Moda 153 Moda 5,909090909
Desviación estándar 107,1883813 Desviación estándar 1,342119659
Varianza de la muestra 11489,34908 Varianza de la muestra 1,80128518
Curtosis -1,251267454 Curtosis 1,599038507
Coeficiente de asimetría -0,132459685 Coeficiente de asimetría -0,188115698
Rango 362 Rango 8,636363636
Mínimo 1 Mínimo 1 Dia de naixement dins l'any Nota mitjana
Máximo 363 Máximo 9,636363636 Dia de naixement dins l'any 1
Suma 49405 Suma 1677,222727 Nota mitjana -0,137536681 1
Cuenta 276 Cuenta 276

COEFICIENT DE CORRELACIÓ

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

COVARIÀNCIA

ESTUDI DE LA RELACIÓ  "NOTES MITJANES-DIA DE NAIXEMENT DINS L'ANY " DE L'ESTUDIANT DE L'ESO
 (MOSTRA 3)  Selecció d'estudiants de 1r a 4t amn nacionalitat espanyola, lloc de naixement Espanya, nom espanyol i que han avançat un curs per 
any (276 individus)
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3.1.3.CONCLUSIONS PARCIALS SOBRE L’OBJECTIU PRINCIPAL: “Estudi de la relació 
entre trimestre de naixement de l’estudiant de l’ESO i el seu rendiment acadèmic 
general”. 

 

Tenint en compte els resultats anteriorment mostrats, per aquest institut concret, en els anys 
acadèmics 2015-2016 i 2011-2012, es pot afirmar que: 

-En el cas de la mostra 0, que comprèn la  totalitat dels alumnes procedents de contextos 
diversos, ja es pot entreveure que els alumnes nascuts al primer trimestres tenen de mitjana un 
rendiment acadèmic lleugerament superior als nascuts a l’últim (0,23 centenes de diferència) 

-En el cas de la mostra 1,  que comprèn la selecció d'alumnes de 1r a 4t d'ESO  que tenen 
nacionalitat "espanyola" i país de naixement "Espanya", aquesta diferència augmenta a 0,46 
centenes i la relació entre trimestres  comença a ser decreixent per trimestres. 

-En el cas de la mostra 2,  que comprèn la selecció d'alumnes de 1r a 4t d'ESO  que tenen 
nacionalitat "espanyola", país de naixement "Espanya" i nom espanyol, la diferència es torna més 
significativa (0,52 centenes) i la relació decreixent entre trimestres, lleugerament més lineal. 

-En el cas de la mostra 3, que comprèn la selecció d'alumnes de 1r a 4t d'ESO amb nacionalitat 
espanyola,  lloc de naixement "Espanya", nom espanyol  i que han avançat a curs per any, la 
variació de la nota  entre nascuts al primer trimestre i al quart es redueix lleugerament, respecte 
la mostra anterior,  a 0,45 centenes. Això podria ser per què s’han eliminat als alumnes 
repetidors, i com es veurà en un apartat posterior, aquests es concentren  majoritàriament al bloc 
de nascuts al quart trimestre. Com que ja no baixen la mitjana especialment en aquest bloc la 
diferència de notes entre trimestres de naixement es veu reduïda. Un altra punt a destacar és 
que la relació entre rendiment acadèmic-trimestre de naixement es torna molt lineal. 

 

En el gràfic paral·lel de la mostra 3 ”Estudi de la relació entre notes mitjanes-dia de naixement 
dins l’any” s’observa que, tot i que la mostrà està bastant dispersa  i alguns punts s’allunyen 
notablement del que seria la línia de tendència, a nivell general el núvol de punts va decreixent 
segons s’avança en els dies de l’any en què l’estudiant ha nascut. El coeficient de Pearson és -
0,13, que en trobar-se entre -1 i 0 indica la existència d’una correlació negativa, és a dir,  néixer 
més tard dins l’any està relacionat amb obtenir menys nota. No obstant, aquesta és una afirmació 
a nivell del rendiment acadèmic general. És a dir, en cap cas es podria afirmar que un estudiant 
concret nascut els primers dies de l’any tindrà millor rendiment acadèmic que un nascut als últims 
dies. 

Per tot l’anteriorment explicat,  per aquest institut concret en els anys acadèmics 2015-2016 i 
2011-2012, es pot afirmar que: 

EXISTEIX UNA CLARA RELACIÓ INVERSA I APROXIMADAMENT LINEAL ENTRE EL 
RENDIMENT ACADÈMIC GLOBAL DELS ESTUDIANTS DE L’ESO  I EL SEU TRIMESTRE 
DE NAIXEMENT, SENT EL RENDIMENT ACADÈMIC INFERIOR PELS NASCUTS AL QUART 
TRIMESTRE DE L’ANY  (0,45 cententes respecte els nascuts al primer).  ES POT CONCLOURE 
QUE AQUESTA DIFERÈNCIA ES PROU SIGNIFICATIVA, PERÒ SEMPRE A NIVELL DE 
RENDIMENT ACADÈMIC GLOBAL I NO INDIVIDUAL, ATENENT A LA DISPERSIÓ DE LA 
MOSTRA.  
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3.2. OBJECTIUS SECUNDARIS 
 

Atenent als resultats obtinguts a l’apartat anterior en el qual s’ha constatat que existeix una relació 
entre rendiment acadèmic i trimestre de naixement de l’estudiant de secundària, es procedeix a 
una sèrie d’estudis més específics: 

 

A. ESTUDI DE LA TENDÈNCIA DE LA RELACIÓ RENDIMENT ACADÈMIC-TRIMESTRE DE 
NAIXEMENT SEGONS S’AVANÇA DE CURS, DE 1R  A 4T  D’ESO. 
 

3.2.A.1. METODOLOGIA 
 Selecció de la mostra: 

Per poder realitzar l’estudi de la tendència de la relació rendiment acadèmic-trimestre de 
naixement de l’estudiant de l’ESO per cursos, s’ha utilitzat la mostra 2: “Selecció d'alumnes de 
1r a 4t d'ESO amb nacionalitat espanyola, lloc de naixement "Espanya" i nom espanyol”. Tot i 
que  amb la mostra 3 a l’estudi global sortia una relació més lineal entre trimestres s’ha optat per 
emprar la mostra 2 ja que aquesta ofereix un nombre més elevat d’estudiants  per realitzar 
l’estudi. 

 

Determinació de les variables: 

Les variables són les mateixes que per l’assoliment de l’objectiu principal d’estudi, 
definides a l’apartat anterior 

 

Procés d’estudi: 

-S’ha calculat la mitjana de les notes mitjanes  dels estudiants nascuts al 1r trimestre, 2n 
trimestre, 3r trimestre i 4t trimestre per a cadascun dels cursos individualment, de 1r a 4t ESO 

-Un cop obtingudes aquestes mitjanes, s’ha realitzat un gràfic per curs on es pot observar 
la relació rendiment acadèmic-trimestre de naixement. 

-Finalment, s’ha realitzat un gràfic comparatiu entre els quatre cursos. 

 

3.2.A.2. RESULTATS  
(Veure pàgina 28-29 dels Annexos) 
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ESTUDI   PER CURSOS DE LA RELACIÓ RENDIMENT ACADÈMIC-TRIMESTRE DE NAIXEMENT DE L’ESTUDIANT  
D’ESO DELS ANYS ACADÈMICS 2015-1016 I 2011-2012 
 Relació rendiment acadèmic-trimestre de naixement de l’estudiant a 1r 

d’ESO dels anys acadèmics 2015-1016 i 2011-2012 

 
Relació rendiment acadèmic-trimestre de naixement de l’estudiant a 2n 
d’ESO dels anys acadèmics 2015-1016 i 2011-2012 

 
Relació rendiment acadèmic-trimestre de naixement de l’estudiant a 3r 
d’ESO dels anys acadèmics 2015-1016 i 2011-2012 

 
Relació rendiment acadèmic-trimestre de naixement de l’estudiant a 4t 
d’ESO dels anys acadèmics 2015-1016 i 2011-2012 

 

MITJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 1

 1r ESO

MTJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 2

1r ESO

MITJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 3

1r ESO

MITJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 4

1r ESO
Series1 6,14 5,99 6,14 5,79

5,60
5,70
5,80
5,90
6,00
6,10
6,20

MITJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 1

 2n ESO

MTJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 2

2n ESO

MITJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 3

2n ESO

MITJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 4

2n ESO
Series1 5,97 5,78 5,42 4,50

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

MITJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 1

3r ESO

MTJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 2

3r ESO

MITJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 3

3r ESO

MITJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 4

3r ESO
Series1 5,27 5,13 5,24 5,21

5,05
5,10
5,15
5,20
5,25
5,30

MITJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 1

4t ESO

MTJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 2

4t ESO

MITJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 3

4t ESO

MITJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 4

4t ESO
Series1 5,87 5,92 5,72 6,03

5,50
5,60
5,70
5,80
5,90
6,00
6,10

MITJANA NOTES 
NASCUTS  

TRIMESTRE 1
 1r ESO

MTJANA NOTES 
NASCUTS  

TRIMESTRE 2
1r ESO

MITJANA NOTES 
NASCUTS  

TRIMESTRE 3
1r ESO

MITJANA NOTES 
NASCUTS  

TRIMESTRE 4
1r ESO

6,14 5,99 6,14 5,79

Nombre de dades Nombre de dades Nombre de dades Nombre de dades
27 17 22 31

MITJANA NOTES 
NASCUTS  

TRIMESTRE 1
 2n ESO

MTJANA NOTES 
NASCUTS  

TRIMESTRE 2
2n ESO

MITJANA NOTES 
NASCUTS  

TRIMESTRE 3
2n ESO

MITJANA NOTES 
NASCUTS  

TRIMESTRE 4
2n ESO

5,97 5,78 5,42 4,50

Nombre de dades Nombre de dades Nombre de dades Nombre de dades
27 19 34 23

MITJANA NOTES 
NASCUTS  

TRIMESTRE 1
3r ESO

MTJANA NOTES 
NASCUTS  

TRIMESTRE 2
3r ESO

MITJANA NOTES 
NASCUTS  

TRIMESTRE 3
3r ESO

MITJANA NOTES 
NASCUTS  

TRIMESTRE 4
3r ESO

5,27 5,13 5,24 5,21

Nombre de dades Nombre de dades Nombre de dades Nombre de dades
18 21 20 24

MITJANA NOTES 
NASCUTS  

TRIMESTRE 1
4t ESO

MTJANA NOTES 
NASCUTS  

TRIMESTRE 2
4t ESO

MITJANA NOTES 
NASCUTS  

TRIMESTRE 3
4t ESO

MITJANA NOTES 
NASCUTS  

TRIMESTRE 4
4t ESO

5,87 5,92 5,72 6,03

Nombre de dades Nombre de dades Nombre de dades Nombre de dades
18 15 22 14

ESTUDI PER CURSOS DE LA RELACIÓ RENDIMENT ACADÈMIC 
GLOBAL/TRIMESTRE DE NAIXEMENT DE L'ESTUDIANT SEGONS 
MOSTRA 2 

MOSTRA 2: Selecció d'alumnes de 1r a 4t d'ESO amb nacionalitat 
espanyola, lloc de naixement "Espanya" i nom espanyol

ANYS ACADÈMICS 2015/2016 I 2011/2012
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COMPARATIU ENTRE ELS QUATRE CURSOS DEL RENDIMENT ACADÈMIC-TRIMESTRE 
DE NAIXEMENT DE L’ESTUDIANT DE L’ESO 

 

 

 

3.2.A.3.CONCLUSIONS PARCIALS SOBRE L’OBJECTIU SECUNDARI: “Estudi de la 
tendència de la relació rendiment acadèmic-trimestre de naixement segons s’avança de 
curs, de 1r  a 4t  d’ESO” 
 

En aquest cas, no es poden obtenir conclusions clares sobre quina seria la tendència de 
l’evolució rendiment acadèmic-trimestre de naixement segons s’avança de curs. No obstant, 
s’observa  que la relació d’estudi a 4t curs tendeix a anar en contra del que l’estudi global diu. 
Podria ser que la influència del trimestre de naixement en el rendiment acadèmic es fossi diluint 
amb l’esdevenir dels cursos acadèmics, tal i com indicaven alguns estudis teòrics. 

Seria necessària una mostra molt superior per poder arribar a algun tipus de conclusió al 
respecte, ja que la quantitat ‘individus per curs nascuts a un trimestre concret és, en aquest cas,  
molt reduïda. 

 

1 2 3 4
1r ESO 6,14 5,99 6,14 5,79
2n ESO 5,97 5,78 5,42 4,50
3r ESO 5,27 5,13 5,24 5,21
4t ESO 5,87 5,92 5,72 6,03

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

1r ESO 2n ESO 3r ESO

4t ESO Lineal (1r ESO) Lineal (2n ESO)

Lineal (3r ESO) Lineal (4t ESO)
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B. ESTUDI DE LA RELACIÓ TRIMESTRE DE NAIXEMENT-RENDIMENT ACADÈMIC 
GENERAL DE L’ESTUDIANT DE L’ESO  PER A CADA PER SEXE DE L’ALUMNAT. 
 

Atenent a que l’estudi teòric apuntava a que el sexe de l’alumne pot ser un dels factors que 
intervenen en el rendiment acadèmic, la intenció d’aquest apartat és la d’ analitzar la relació 
rendiment acadèmic-trimestre de naixement per sexes. 

3.2.B.1. METODOLOGIA 
 Selecció de la mostra: 

Per poder realitzar l’estudi de la tendència de la relació rendiment acadèmic-trimestre de 
naixement de l’estudiant de l’ESO per cursos, s’ha utilitzat la mostra 1 (estudiants que tenen 
nacionalitat “espanyola” i lloc de naixement “Espanya”) per comptar amb un nombre suficient 
d’individus 

Determinació de les variables: 

Les variables són les mateixes que per l’assoliment de l’objectiu d’apartats anteriors. 

Procés d’estudi: 

-S’ha calculat per separat la mitjana de les notes mitjanes  dels alumnes HOME i els 
alumnes DONA dels dos anys acadèmics d’estudi conjuntament per a cada trimestre de 
naixement. 

-S’ha realitzat el gràfic de relació rendiment acadèmic-trimestre de naixement global dels 
dos anys acadèmics específic per a cada sexe. 

-Finalment, s’ha realitzat un gràfic comparatiu de la tendència de la relació rendiment 
acadèmic -trimestre de naixement dels dos sexes. 

3.2.B.2. RESULTATS  
(Veure pàgines 30- 41 dels Annexos per estudi complet) 

Comparatiu entre rendiment acadèmic d’homes i dones segons trimestre de naixement 
(anys acadèmics 2015-2016 i 2011-2012) 

 

 

NASCUTS
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NASCUTS
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NASCUTSTRIMEST
RE 4

Notes dones 6,20 5,67 5,42 5,68
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3.2.B.3.CONCLUSIONS PARCIALS SOBRE L’OBJECTIU SECUNDARI: “Estudi de la relació 
trimestre de naixement-rendiment acadèmic general de l’estudiant de l’ESO  per a cada 
per sexe de l’alumnat. 

 

Tot i que la relació rendiment acadèmic general-trimestre de naixement no és molt lineal 
degut a la utilització d’una mostra en la que no s’han filtrat altres factors que també intervenen 
en el rendiment acadèmic s’observa que: 

- Les línies de tendència de la relació d’ambdós sexes és aproximadament paral·lela. 

-Tal i com mostrava alguns dels estudis de la revisió teòrica, el rendiment acadèmic en 
les noies és lleugerament superior al dels nois. 

S’ha de tenir en compte, per tant, que un desequilibri molt gran entre nombre de nois i 
noies dins del mateix grup d’estudi pot alterar bastant la relació rendiment acadèmic-trimestre de 
naixement que aquest treball estudia.  

 

Tenint en compte l’anterior es comprova que no hi ha molta desigualtat entre nombre de noies i 
nois nascuts a cada trimestre de l’any, que hagi pogut alterar en un grau molt alt la relació 
estudiada com a objectiu principal d’aquest treball:  (“Estudi de la relació entre trimestre de 
naixement de l’estudiant de l’ESO i el seu rendiment acadèmic general”) 

  
Primer trimestre de 
naixement 

Segon 
trimestre de 
naixement 

Tercer 
trimestre de 
naixement 

Quart trimestre 
de naixement 

Dones 82 78 98 76 
Homes 92 83 83 91 

 

Es comprova de igual forma  que el nombre de noies i nois sigui és bastant equilibrat a cada curs:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes
Any acadèmic 2015-2016 38 55 47 47 42 46 42 38 169 186
Any acadèmic 2011-2012 43 39 45 43 43 38 34 43 165 163
Total dels dos anys 81 94 92 90 85 84 76 81 334 349

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO TOTAL ESO
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C. ANÀLISI DE LA RELACIÓ TRIMESTRE DE NAIXEMENT-RENDIMENT ACADÈMIC  PER 
ÀMBITS DE CONEIXEMENT (ÀMBIT LINGÜÍSTIC, ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC, ÀMBIT 
SOCIAL, ÀMBIT MATEMÀTIC, ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ FÍSICA I ÀMBIT ARTÍSTIC) 
 

L’objectiu d’aquest anàlisis és determinar si la influència del trimestre de naixement sobre el 
rendiment acadèmic de l’estudiant de l’ESO és el mateix en tots els àmbits de coneixement o si 
repercuteix especialment en algun d’ells. 

3.2.C.1. METODOLOGIA 
 Selecció de la mostra: 

Per aquest anàlisi s’utilitza el mateix que per l’estudi global, la mostra 3 d’estudiants: Selecció 
d'alumnes amb nacionalitat espanyola i lloc de naixement "Espanya", nom espanyol  i que han 
avançat a any per curs. No obstant, només es seleccionen els alumnes de 1r a 3r d’ESO  degut 
a que moltes de les assignatures no tenen una continuïtat a 4t d’ESO  i degut també al fet que, 
tal i com s’ha pogut observar anteriorment, la influència del trimestre de naixement sobre el 
rendiment acadèmic no està clara. 

Determinació de les variables: 

Per establir la relació trimestre de naixement-rendiment acadèmic s’han emprat les 
següents variables: 

-Definició el trimestre de naixement de l’estudiant:  S’ha obtingut a partir de la data 
de naixement de l’estudiant que figura al seu expedient acadèmic. 

-Definició del rendiment acadèmic de cada àmbit: S’ha definit  cada àmbit de 
coneixement atenent als criteris establerts a la LOMCE. D’aquesta manera, per calcular la nota 
mitjana de cada àmbit s’ha tingut en compte les següents assignatures: 

Àmbit lingüístic: Català, castellà, llengua estrangera. 

Àmbit cientificotecnològic: C. Naturals, Física i Química, Tecnologia 

Àmbit social: C. Socials 

Àmbit matemàtic: Matemàtiques 

Àmbit d’educació Física, Educació Física 

Àmbit artístic: Música i Educació Visual i plàstica. 

Procés d’estudi: 

-S’ha calculat  la nota mitjana de cada àmbit de cada alumne de 1r a 3r d’ESO tenint en 
compte les assignatures que composen cadascun d’aquest segons l’apartat anterior. 

-S’ha calculat la mitjana de les notes mitjanes de cada àmbit per als estudiants nascuts 
al primer, segon, tercer i quart trimestre. 

-S’ha realitzat un gràfic comparatiu de les notes mitjanes dels alumnes de 1r a 3r d’ESO 
nascuts a cada trimestre de l’any per a cada àmbit de coneixement. 

-S’ha realitzat gràfic comparatiu que indica la variació de nota mitjana entre els nascuts 
al primer i al quart trimestre a cada àmbit de coneixement. 

3.2.C.2. RESULTATS  
(Veure pàgines 40- 48 dels Annexos per estudi complet) 
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MITJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 1

MTJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 2

MITJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 3

MITJANA
NOTES

NASCUTS
TRIMESTRE 4

 ÀMBIT LINGÜÍSTIC 5,95 5,43 5,80 5,36
ÀMBIT

CIENTÍFICOTECNOLÒGIC 6,41 5,84 6,23 5,69

 ÀMBIT SOCIAL 6,13 5,74 5,96 5,47
ÀMBIT MATEMÀTIC 5,65 5,09 5,22 5,14
ÀMBIT D'EDUCACIÓ FÍSICA 7,31 6,68 6,89 6,92
ÀMBIT ARTÍSTIC 6,60 6,26 6,39 5,89

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

 ÀMBIT LINGÜÍSTIC ÀMBIT CIENTÍFICOTECNOLÒGIC

 ÀMBIT SOCIAL ÀMBIT MATEMÀTIC

ÀMBIT D'EDUCACIÓ FÍSICA ÀMBIT ARTÍSTIC

Lineal ( ÀMBIT LINGÜÍSTIC) Lineal ( ÀMBIT LINGÜÍSTIC)

Lineal (ÀMBIT CIENTÍFICOTECNOLÒGIC) Lineal ( ÀMBIT SOCIAL)

Lineal (ÀMBIT MATEMÀTIC) Lineal (ÀMBIT D'EDUCACIÓ FÍSICA)

Lineal (ÀMBIT ARTÍSTIC)



Estudi  teòric   i  empíric sobre la  influència  del trimestre  de 
naixement de l’estudiant d’ESO en el seu rendiment acadèmic 
 22 

 

 

(Estudi complet a les pàgines 42-50 dels annexos- Gràfics a les pàgines 49-50) 

 

3.2.C.3.CONCLUSIONS PARCIALS SOBRE L’OBJECTIU SECUNDARI: “Anàlisi de la relació 
trimestre de naixement-rendiment acadèmic  per àmbits de coneixement (àmbit lingüístic, 
àmbit cientificotecnològic, àmbit social, àmbit matemàtic, àmbit de l’educació física i 
àmbit artístic)” 

 

Tots els àmbits mostren que el rendiment acadèmic és superior pels alumnes nascuts al primer 
trimestre i sol ser inferior pel nascuts a l’últim (Veure gràfics complets a la pàgina 49 dels 
annexos) 

En aquest cas, els àmbits on el trimestre de naixement de l’alumne té més influència són l’àmbit 
cientificotecnològic i l’àmbit artístic i curiosament, l’àmbit en el que menys el d’Educació Física. 
Caldria ampliar la mostra d’estudi per poder obtenir conclusions més clares i per poder contrastar 
si aquesta observació és real o no. 
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D. ESTUDI DE LA RELACIÓ NOMBRE DE REPETIDORS-RENDIMENT ACADÈMIC 
GENERAL DE L’ESTUDIANT DE L’ESO  PER A CADA PER SEXE DE L’ALUMNAT. 
 

Per últim s’intenta estudiar la relació de nombre de repetidors-trimestre de naixement 

 3.2.D.1. METODOLOGIA 
 

 Selecció de la mostra: 

Per poder realitzar l’estudi d’aquesta relació es parteix de la mostra d’estudiants 2: “selecció 
d'alumnes de 1r a 4t d'ESO  que tenen nacionalitat "espanyola", país de naixement "Espanya" i 
nom espanyol”. A partir d’aquí es realitzen dos filtres més, segons els quals s’obté la mostra 4 i 
5 (Veure Annex Dades d’estudiants: pàgines 2-11) 

Mostra 4: Selecció d’alumnes de la mostra 2 que repeteixen el curs acadèmic estudiat (2015-
1016 ó 2011-2012). Total d’individus: 75. 

Mostra 5: Selecció d’alumnes de la mostra 2 que no han avançat a any per curs o que repeteixen 
el curs acadèmic estudiat (2015-1016 ó 2011-2012). Total d’individus: 226. 

Determinació de les variables: 

Les variables són: 

-Trimestre de naixement de l’estudiant 

-Nombre de repetidors de l’any acadèmic d’estudi/ Estudiants les mateixes que per 
l’assoliment de l’objectiu d’apartats anteriors. 

Procés d’estudi: 

-S’ha filtrat la mostra 2 per obtenir la mostra 4 i 5 segons les característiques anteriorment 
descrites 

-S’ha calculat el nombre d’estudiants nascuts a cada trimestre de l’any tant de la mostra 
4 com de la 5 i realitzat el sumatori, per a cada trimestre, dels dos anys acadèmics d’estudi. 

-Finalment, s’ha realitzat un gràfic relacionant el nombre de repetidors de cada mostra 
amb el trimestre de naixement. 
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3.2.D.2. RESULTATS (Veure pàgines 49-59 dels Annexos per estudi complet) 

 

 

3.2.D.3.CONCLUSIONS PARCIALS SOBRE L’OBJECTIU SECUNDARI: “Estudi de la 
relació nombre de repetidors-rendiment acadèmic general de l’estudiant de l’ESO  per a 
cada per sexe de l’alumnat. 

 

Als dos gràfics es pot comprovar com la tendència d’aquesta relació és a augmentar. Tot i que 
la mostra amb la que s’ha treballat és molt reduïda (75 individus en el primer gràfic i 226 al segon) 
ja es pot detectar que existeix una relació directa entre repetidors-trimestre de naixement,  sent 
els alumnes que més repeteixen els nascuts al quart trimestre. 
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4. CONCLUSIONS  FINALS 
 

Atenent a l’estudi teòric realitzat, sembla que la hipòtesis més factible que explicaria la 
contrastada relació “moment de l’any en què l’estudiant ha nascut-rendiment acadèmic” 
seria l’edat relativa de l’estudiant, entesa aquesta com la diferència d’edat en mesos respecte 
l’edat mitjana dels seus companys d’aula, que provocaria que  tingués més o menys maduresa 
mental que aquests, i per tant, major o menor rendiment acadèmic. No s’ha de descartar tampoc 
un possible efecte Pigmalió que amplifiqués aquestes diferències o les portés més enllà en el 
temps, com tampoc s’hauria de descartar una  possible influència del moment estacional en què 
l’alumne ha sigut gestat. 

Respecte a la continuïtat temporal dels efectes de la  relació anterior, sembla que  els estudis 
teòrics existents no acaben d’arribar a un consens. Alguns estudis suggereixen que els 
efectes de l’edat relativa són permanents i romanen constants.  Altres estudis defensen 
que els efectes podrien ser permanents durant tot el currículum acadèmic, encara que 
s’anirien minimitzant amb l’edat. I, finalment, altres investigacions indiquen que la 
influència de l’edat relativa no s’estendria més enllà de primària. 

Les investigacions citades sí que estarien d’acord en contemplar quins altres factors 
circumstancials de l’alumne podrien influir sobre el seu rendiment acadèmic, 
sobreposant-se o alterant els efectes del factor “edat relativa”. Serien: gènere, entorn 
familiar, origen, edat d’accés al sistema educatiu i estatus socioeconòmic, factors que s’han 
tractat de tenir en compte  a l’estudi empíric realitzat. 

Atenent als resultats de l’estudi empíric, que estudia la possible relació “Rendiment 
acadèmic general-Trimestre de naixement de l’estudiant de l’ESO”  en els anys acadèmics 
2011-2012 i 2015-2016 del centre concret que ha cedit les dades necessàries per realitzar 
aquest treball, es pot afirmar que: 

- Existeix una clara relació inversa i aproximadament lineal entre el rendiment 
acadèmic global dels estudiants de l’ESO i el seu trimestre de naixement, sent el 
rendiment acadèmic inferior pels nascuts al quart trimestre de l’any (0,45 centenes 
respecte els nascuts al primer). Es pot concloure que aquesta diferència es prou 
significativa, però sempre a nivell de rendiment acadèmic global i no individual, atenent 
a la dispersió de la mostra del diagrama de punts efectuat “Dia de naixement dins l’any-
nota mitjana de l’estudiant” 
 

- Existeix també una relació directa entre el nombre de repetidors i alumnes que no 
avancen a any per curs i trimestre de naixement, sent el nombre d’aquests alumnes 
paulatinament superior  segons han nascut  a un trimestre posterior de l’any. 
 

- Es constata que, també a l’ESO, el rendiment acadèmic de les dones és 
lleugerament superior al dels nois i que per tant el sexe de l’alumne ha de ser tingut 
en compte en futurs estudis sobre rendiment acadèmic-trimestre de naixement de 
l’alumne. 

Degut a les contradiccions observades en la temporalitat de la influència de “l’edat relativa” de 
l’estudiant en els diferents estudis teòrics contemplats, resulta necessari proposar continuar 
investigant els efectes del trimestre de naixement de l’estudiant sobre el seu rendiment 
acadèmic a totes les etapes de la vida acadèmica.  

Atenent als resultats obtinguts a l’estudi empíric, es proposen futures línies d’investigació, que 
pugin emprar una mostra més àmplia que la utilitzada  en aquest treball, per comprovar els 
següents punts: 

 
- Si la influència del trimestre de naixement és constant a tots els cursos  o es va perdent 

segons l’alumne avança de nivell. 
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- Si el trimestre de naixement de l’estudiant té realment més influència en els àmbits 
cientificotecnològic i artístic i menys a Educació Física. 
 

Havent-se comprovat, per aquest cas concret, la relació directa entre rendiment acadèmic i 
trimestre de naixement, es proposen també les següents línies d’investigació: 

 
- Estudiar aquesta relació en estudiants d’ESO d’altres centres per comprovar si és 

extrapolable a tots els contextos. 
- Estudiar la relació en els alumnes de batxillerat quan l’educació ja no és obligatòria. 

Per finalitzar, destacar que la relació estudiada “trimestre de naixement-rendiment 
acadèmic” sembla tenir prou rellevància com per ser més tinguda en compte pels sistemes 
educatius. S’ha d’atendre a la diversitat de l’alumnat i el trimestre de naixement no deixa 
de ser una diversitat més. En aquest sentit, proposar la implantació de mecanismes  que 
minimitzin la influència del trimestre de naixement sobre el rendiment acadèmic resulta 
necessari. 
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