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INTRODUCCIÓ GENERAL
El fracàs escolar és un tema que ha preocupat els professionals de
l'educació al llarg de tot el segle XX tal com ho mostra el fet que hi ha una gran
quantitat de literatura especialitzada entorn d'aquest tema. S'han fet
investigacions des del camp de l'educació, la psicologia i la sociologia; s'han dut
a terme experiències per a disminuir la incidència del fracàs escolar; s'han fet
anàlisis crítiques del fracàs escolar i, malgrat tot, continua havent-hi un nombre
elevat d'infants que fracassen a l'escola. Per posar una dada significativa relativa
al nostre context, podem citar xifres sobre joventut publicades per la Generalitat
de Catalunya l'any 1994. Segons aquestes dades, a Catalunya hi havia, l'any 1991,
un 11,67% de joves d'entre quinze i dinou anys que tenia estudis primaris però no
havia obtingut el títol de Graduat Escolar. A la província de Girona, aquest
percentatge era del 12,84%. Malgrat, que aquesta xifra no la podem equiparar a
un percentatge de fracàs escolar, ja que inclou també el percentatge de joves amb
disminucions que estan realitzant o no han pogut finalitzar els estudis primaris, és
una dada que resulta significativa per a destacar que hi ha un nombre important
de joves que no aconsegueixen superar l'EGB en el temps previst pel sistema
educatiu. Si, a aquesta xifra, hi afegim que un 14,56% dels joves de Catalunya
d'entre vint i vint-i-quatre anys es trobaven en la mateixa situació l'any 1991, això
significa que una bona part dels nois i noies d'entre 15 i 24 anys no havia
aconseguit el títol de Graduat Escolar.

El fracàs i l'èxit escolars depenen dels resultats que els alumnes obtenen a
l'escola, és a dir, del que anomenem rendiment escolar. Els professionals troben
moltes dificultats a l'hora d'estudiar el rendiment escolar dels alumnes. S'han fet
estudis per a esbrinar quines variables influeixen en el rendiment escolar i se
n'han identificat moltes, algunes relacionades amb el mateix alumne, d'altres amb
el seu entorn social i cultural i d'altres relacionades amb l'escola i el sistema
educatiu. Ara bé, realment, i aquesta és la primera dificultat, hi ha escasses
possiblitats de poder determinar la influència causal de cada variable en el
rendiment escolar (Molina García i García Pascual, 1984). I és que si
pretenguéssim parlar de factors causals hauríem de poder acotar amb més
precisió el concepte de rendiment escolar, la qual cosa constitueix la segona
dificultat. Precisar el concepte de rendiment escolar implicaria un consens sobre
quins són els objectius educatius (Rodríguez Espinar, 1986) i aquest consens no
existeix. Aquesta manca d'acord converteix el terme fracàs escolar en un terme
ambigu, en una mena de calaix de sastre que inclou problemàtiques diverses.
Aquestes dificultats, no obstant, no han esdevingut un obstacle per a la
investigació entorn del fracàs escolar i el rendiment escolar dels alumnes.
La tesi que presentem s'emmarca dins d'aquesta qüestió. Pretén ser una
contribució a l'estudi de les variables que incideixen en el rendiment escolar, des
de la perspectiva de la prevenció. A les pàgines que segueixen exposem quines
són les motivacions que ens han portat a interessar-nos en aquest tema. A
continuació expliquem quina és la situació problemàtica que constitueix el puntit
de partida de l'estudi, per exposar, tot seguit, la finalitat concreta de la tesi i les
passes que hem dut a terme per assolir aquesta finalitat. Cadascuna d'aquestes
passes dóna contingut a un capítol de la tesi.
Les motivacions per iniciar la tesi que es presenta, hem de buscar-les en
dues experiències amb infants amb problemes de rendiment escolar. La primera
de les experiències va ser el treball, durant tres anys, en un gabinet d'orientació
psicopedagògica, d'iniciativa particular. El temps que vam estar treballant en el
centre ens va servir per a conèixer d'aprop moltes problemàtiques diferents
relacionades amb el fracàs escolar. Els pares acudien al centre en cerca d'ajut pels
seus fills; el senyal d'alerta eren les males notes. Per als pares, les notes baixes
eren el signe clar que els seu fill tenia problemes a l'escola i que urgia buscar una
solució. Quan els pares acudien al centre, el nen o la nena solia estar cursant
Cicle Superior d'EGB, o havia començat BUP o Formació Professional, i les

males notes eren, des del seu punt de vista, el signe de la presència de problemes
que podien fer perillar el futur acadèmic i professional dels fills. Recorrien a
l'ajut que els podíem oferir en el centre preocupats per les reiterades dificultats
que tenien els seus fills per a superar determinades assignatures, dificultats que a
vegades persistien tot i que el noi o la noia havien repetit algun curs.
Els infants que venien al gabinet pertanyien a famílies amb un status
social que podríem qualificar de mitjà o afavorit, tant econòmicament com
cultural, amb situacions familiars estructurades i estables. Una de les coses que
ens cridava l'atenció era que, malgrat que el context sociofamiliar del nois i l'ajut
que rebien feien pensar més aviat en la presència de condicionants afavoridors de
l'èxit escolar, l'assistència al centre l'originava una situació més o menys greu de
fracàs escolar. A pesar de l'entorn familiar favorable i del suport que rebien,
observàvem que els mancava motivació i interès pels estudis i per realitzar els
treballs que els exigien els professors de l'escola o de l'institut. Alhora,
manifestaven també un sentiment d'impotència bastant acusat davant dels deures
que els imposaven, desànim, sentiments hostils -a vegades, fins i tot, rebuig- vers
tot allò directament o indirectament relacionat amb el món escolar.
L'observació que fèiem d'aquests nois i noies a través del treball diari ens
feia pensar també que quan els nens arribaven al centre d'orientació era ja massa
tard. Malgrat que les baixes qualificacions era el que havia motivat que els pares
recorressin a l'ajut que els podíem oferir en el gabinet, els problemes venien
generalment de més enrere i havien anat evolucionant fins a la situació que havia
originat la consulta. La majoria dels nois presentaven problemes de comprensió
lectora i d'expressió, tant oral com escrita, però sobretot escrita. També tenien
problemes de raonament lògic i poc domini d'algunes destreses cognitives
essencials. Només aquests dos aspectes suposaven una dificultat considerable a
l'hora de reeixir en les tasques escolars. Semblava constatar-se que aquests
problemes no apareixien sobtadament sinó que eren el resultat de dificultats que
s'havien presentat amb anterioritat i que no s'havien resolt. Al centre, podíem
contribuir a resoldre alguns problemes però moltes vegades la sensació que
teníem era que les dificultats dels nois eren detectades excessivament tard perquè
l'acció que es duia a terme en el gabinet tingués uns efectes mínims sobre els
resultats escolars dels infants.

Després de finalitzar els estudis de Pedagogia, vaig poder realitzar una
feina que, si bé tenia punts en comú amb l'anterior, se situava en un context molt
diferent. Aquesta segona experiència fou el treball de suport, durant un curs
escolar, a nois i noies que cursaven Formació Professional, provinents d'una de
les zones de Girona més desafavorides socialment, econòmicament i
culturalment: Font de la Pólvora. La iniciativa fou de Carites i el treball
s'anomenava reforç escolar. Es donava suport i s'ajudava en els aprenentatges, en
horari extraescolar, els nois i noies que cursaven FP en els diversos instituts de
Girona. Es va habilitar un pis on els nois acudien a les tardes, després de les
classes a l'institut. El treball havia sorgit amb l'objectiu de donar resposta a la
necessitat d'aquests joves de rebre ajuda complementària per a tirar endavant els
seus estudis. L'assistència dels nois al reforç escolar no era, en aquest cas,
motivada per la cerca d'ajut per part dels pares, sinó pel treball individualitzat
d'orientació i de suport que realitzava amb aquests nois i noies l'educador de
medi obert encarregat de la zona. Cal esmentar que, a pesar de les dificultats
escolars, aquests joves eren, dintre del seu context, els que havien aconseguit
arribar a un nivell més alt en el seus estudis, i el treball de reforç anava destinat a
donar ajut complementari per tal d'aconseguir que restessin el major temps
possible cursant FP, i augmentar les probabilitats d'obtenir el títol d'Auxiliar en
l'especialitat escollida. Tot i que, des d'aquest punt de vista, el fet d'haver iniciat
FP constituia un cert grau d'èxit, el problema de les baixes qualificacions escolars
era constant en la majoria de nois, i era un dels motius d'abandonament dels
estudis abans de finalitzar el curs.
Tampoc els problemes d'aquests joves havien sorgit sobtadament. La
majoria, amb una intel·ligència viva, es veien fortament condicionats per factors
relacionats amb el context social, econòmic i cultural on vivien. Manifestaven
unes baixes expectatives de futur, una infravaloració de les seves pròpies
capacitats, una manca important de constància en el treball, i una falta de
motivació per a autoesforçar-se i autosuperar-se. Els problemes de comprensió i
expressió, així com les dificultats per a dominar les destreses de tipus cognitiu,
necessàries per a enfrontar-se al treball escolar que se'ls exigia, es traduïa sovint
en un sentiment d'impotència que, en alguns casos, derivava en rabandonament
dels estudis. Igual com en l'anterior experiència, també en aquesta observàvem
que les accions que s'emprenien arribaven en un moment en el qual era difícil que
l'ajut comportés una millora general dels resultats escolars. Malgrat tot, una de

les noies va aconseguir superar el curs, fet que no seria rellevant si no fos pel
context en el qual es va produir.
Ambdues experiències analitzades conjuntament suscitaven un seguit de
reflexions. En primer lloc, les males notes eren el signe del fracàs escolar.
Aquestes baixes qualificacions no havien sorgit de forma improvisada sinó que
s'havien anat desenvolupant al llarg de l'escolaritat. Això ens feia adonar que hi
havia infants que iniciaven una dinàmica negativa a l'escola, manifestada a
través de les baixes qualificacions reiterades al llarg dels cursos, que, tenint en
compte la quantitat de problemes amb què arribaven en cerca d'ajut, havia
resultat difícil de modificar. L'observació dels nois i noies ens proporcionava
alguns indicis sobre la presència d'una certa estabililitat en aquestes dinàmiques
escolars negatives. La investigació educativa també aporta dades en aquest sentit.
Com veurem a la tesi, força recerques sobre el rendiment escolar dels estudiants
mostren com el rendiment anterior -la majoria de vegades operativitzat en forma
de notes- és el millor predictor del rendiment. També trobem dades que
corroboren el fet que un infant que iniciï una trajectòria escolar amb unes baixes
qualificacions amb moltes probabilitats continuarà obtenint baixes qualificacions
en els cursos següents.
En segon lloc, les accions que es pretenien fer per a ajudar els nois a
millorar els seus resultats escolars potser arribaven massa tard perquè
esdevinguessin accions prou eficaces per a produir una millora del rendiment
escolar. En ambdues experiències es feia palès que els problemes que patien els
nois i que els impedien seguir amb èxit el procés escolar eren prou greus com
perquè l'ajut puntual no deixés sentir els seus efectes d'una manera global i
millorar els resultats escolars. Això podia tenir, entre d'altres, dues possibles
explicacions que ens conduien a fixar-nos en l'aspecte preventiu de la intervenció
educativa. Una, que el treball que s'hauria hagut de realitzar amb els nois hauria
hagut d'iniciar-se molt abans del moment de l'escolaritat en el qual es trobaven.
L'altra, que si aquest treball s'havia fet, potser no s'havia incidit en els aspectes
prou adequats i prou rellevants per tal de possibilitar la modificació de les
dinàmiques escolars negatives iniciades per aquests nois.
En tercer lloc, constatàvem també, a través d'aquestes experiències, que
aquestes dinàmiques negatives, reflectides en una pauta persistent de baixes
qualificacions escolars, no eren un problema exclusiu de nens i nenes d'un
determinat nivell sociocultural ni tampoc era degut a la presència de

disminucions psíquiques en aquests nois. Per contra, el fet que alguns nois,
malgrat viure en unes condicions familiars i socials poc o gens favorables per a
l'estudi, haguessin aconseguit superar el curs posava de manifest que hi ha infants
que, malgrat les dificultats són capaços de tenir èxit. Aquest fet es contradeia
amb les conclusions de moltes recerques -algunes de les quals es presenten en
aquesta tesi- que indiquen una major tendència al fracàs escolar de les persones
que viuen en medis socials desafavorits. Aquest fet puntual resultava significatiu
perquè ens suggeria que hi havia possiblitats de modificar les dinàmiques
escolars negatives que, en principi, semblaven estables. Ens suggeria també que
podia resultar interessant estudiar infants que, malgrat trobar-se en situacions
socials i familiars desfavorables, aconsegueixen reeixir a l'escola i calia
investigar-ne els possibles elements afavoridors.
Tot això anava nodrint la idea, que malgrat que la teoria ja ha reconegut
que tenim més probabilitats d'aconseguir una millora del rendiment dels alumnes
si es detecten els problemes i les necessitats educatives el més aviat possible i, si
des d'aquell moment, es van posant unes bases sòlides i coordinades que
garanteixin el bon desenvolupament general del nen, la pràctica educativa real a
les escoles es troba amb dificultats per aconseguir millorar el rendiment dels
alumnes. A més, en constatar que l'ajuda puntual que proporcionàvem als nois i
noies en un espai i un temps extraescolar tenia uns efectes bastant mínims anava
fent palesa la idea que calia realitzar un esforç més gran del que s'estava duent a
terme per a desenvolupar, des de la mateixa escola i des de la mateixa aula, una
tasca educativa preventiva. La lectura d'un treball de Vidal (1985) que feia
referència a la recerca de factors de risc de fracàs escolar com a base per a una
pedagogia preventiva van contribuir a orientar la tesi en la línia de la prevenció.
La situació problemàtica de la qual partim en aquesta tesi és la
constatació de l'existència d'unes dinàmiques escolars negatives -expressades
amb males notes reiterades- difícils de modificar, que determinats infants inicien
i desenvolupen al llarg de la seva escolarització i que els condueix a una situació
de fracàs escolar. Les males notes són el senyal que alerta pares i educadors de la
presència de problemes escolars en els alumnes i constitueixen la causa explícita
que motiva la cerca de solucions. Sovint es busquen solucions fora de l'escola, la
qual cosa suggereix que, malgrat els esforços realitzats tant per la mateixa escola
com per l'Administració Educativa catalana per a crear i coordinar serveis de
suport i orientació per a atendre les necessitats educatives de tots els alumnes

(Decret 155/1994 de 28 de juny, DOGC 1918 de 8.7.94), l'escola i el sistema
educatiu han tingut dificultats per a ajudar els infants a millorar globalment els
seus resultats escolars. En el capítol primer del marc teòric de la tesi, exposem
més àmpliament les dimensions d'aquesta situació problemàtica. La revisió
bibliografia entorn del tema del fracàs escolar ens ajuda a emmarcar la qüestió de
les dinàmiques escolars en el fenomen complex del fracàs i l'èxit escolar, i del
rendiment. Aquestes aportacions teòriques juntament amb les aportacions de la
recerca educativa en relació a l'estabilitat del rendiment al llarg dels cursos ens
són útils per a definir la situació problemàtica mitjançant els termes fracàs
escolar i dinàmiques escolars, termes i conceptes que apareixeran al llarg de la
tesi.
Les experiències puntuals que hem descrit anteriorment, ens feien pensar
que les dificultats que troba l'escola per a modificar aquestes dinàmiques
negatives podien ser degudes a dues raons.
D'una banda, a les dificultats d'identificar, des de l'escola i des de l'aula
escolar, quins infants seran més susceptibles de desenvolupar unes dinàmiques
escolars negatives que els puguin conduir a una situació de fracàs escolar. Buscar
solucions comença moltes vegades quan les males notes fan perillar el futur
acadèmic i professional dels alumnes. Això sol passar en un moment avançat en
la vida escolar (Cicle superior, BUP, FP) quan els nois ja presenten un seguit de
problemes bastant propers a una situació de fracàs escolar.
D'altra banda, a les dificultats de trobar i aplicar estratègies preventives
d'intervenció educativa a l'aula, estratègies que resultin adequades per a prevenir
el desenvolupament de dinàmiques escolars negatives en alguns infants. Com
veurem al llarg de la tesi, la teoria i la recerca ens proporcionen molts
coneixements sobre com afecten diferents factors en el rendiment escolar i sobre
possibles estratègies per a incidir en la millora del rendiment però, tot i això,
molts infants, que no presenten problemes de tipus familiar o social,
desenvolupen aquestes dinàmiques negatives i arriben a una situació de fracàs
escolar. Això sembla indicar la presència d'alguns problemes per a adequar els
coneixements i aplicar-los amb el propòsit de dur a terme una acció clarament
preventiva a l'aula.

El fet que el fracàs escolar no sigui exclusiu d'una classe social i que
infants que viuen en situacions socials adverses hagin aconseguit superar els
cursos, suggereix que hi ha d'haver certes variables que són diferents al fet de
pertànyer a determinats grups i que, probablement, tenen especial importància de
cara a identificar des de l'escola els infants en situació de major perill -de major
risc- i de cara a dissenyar intervencions educatives. Les investigacions sobre el
fracàs i el rendiment escolar ens aporten informació que indica que el fet de
pertànyer a un grup social desafavorit es relaciona amb una major probabilitat de
fracàs escolar. No obstant, és obvi que l'acció educativa que pot dur a terme
l'escola no pot canviar directament aquestes situacions socials dels individus. Per
això, el nostre estudi se situa al si de l'escola. Volem investigar sobre variables
relacionades amb els resultats escolars i que siguin susceptibles de ser
modificades mitjançant l'acció educativa escolar.
Juntament amb aquest enfocament, des de l'escola i des de l'aula, hi ha un
altre element que orienta la nostra investigació. Com veurem, la majoria
d'investigacions que s'han realitzat entorn del tema de les variables relacionades
amb el rendiment escolar utilitzen mostres grans, tècniques estadístiques per a
l'anàlisi de les dades i intenten generalitzar les troballes a la població. Busquen
allò que és comú més que no pas les coses singulars i particulars. Nosaltres hem
volgut fer una investigació des d'una perspectiva diferent a la d'aquestes grans
recerques encara que ens ha aportat ja molta informació relativa a les variables
relacionades amb els resultats escolars. Ens hem volgut centrar en uns pocs casos
-casos atípics- i estudiar-los en profunditat per a esbrinar quines possibles
variables han pogut influir en els seus resultats escolars.
L'existència de deteminats infants que desenvolupen dinàmiques escolars
negatives i les dificultats que hem descrit ens menen cap una investigació que ens
permeti aproximar-nos a una delimitació de variables que poden tenir un paper
important de cara a la prevenció des de l'aula, una prevenció que es configuri
entorn de variables que es puguin treballar des de la mateixa aula escolar.
Partint de la situació problemàtica descrita, la finalitat de la tesi que es
presenta és obtenir informació teòrica i empírica sobre algunes variables que
poden resultar rellevants per a articular, des de l'aula escolar, intervencions
educatives destinades a prevenir el desenvolupament de les dinàmiques escolars

negatives. Quan parlem de variables rellevants ens referim a variables que
contribueixin a la prevenció en els tres sentits següents :
A) Variables que resultin suficientment importants per o. permetre identificar des
de l'aula escolar infants que es puguin trobar en una situació de més perill de més risc- de desenvolupar aquestes dinàmiques negatives. Això implica,
per tant, que les variables han de permetre la identificació abans que la
situació de fracàs escolar es produeixi.
B) La seva rellevància hauria de venir donada també per la seva modificabilitat
mitjançant accions educatives dutes a terme a l'escola i a l'aula,
modificabilitat que ha de permetre que es puguin emprendre accions
educatives, des de la mateixa aula escolar, que ajudin a canviar les
dinàmiques negatives. És a dir, haurien de ser variables en base a les quals
articular línies d'acció educativa que s'han de dur a terme des de l'aula
escolar.
C) Variables que resultin suficientment importants de cara a disminuir el perill
o evitar el desenvolupament de dinàmiques negatives. És a dir, que la seva
modificació contribueixi a evitar que els infants arribin a la situació de fracàs
escolar.
Per a trobar informació teòrica sobre variables que puguin ser rellevants
per a la prevenció del desenvolupament de dinàmiques escolars negatives hem
partit de la revisió d'investigacions sobre variables que influeixen en el
rendiment, revisió es presenta en el capítol segon del marc teòric. Les aportacions
d'aquestes investigacions, classificades en funció del tipus de variables -personals
de l'alumne, sociofamiliars, i escolars- ens permetran arribar a unes primeres
conclusions sobre el coneixement que es té en relació a possibles variables
rellevants. Paral·lelament, és necessari trobar un enfocament de la investigació
educativa que vinculi, d'una forma més clara a com s'ha fet fins ara, els
coneixements sobre les variables associades al rendiment escolar a la possiblitat
de realitzar intervencions de caràcter preventiu a l'aula.
Parlar de variables rellevants per a prevenir significa, en el nostre cas,
referir-nos a variables que permetin identificar infants que es troben en situació
de major perill de desenvolupar dinàmiques escolars negatives, variables que

puguin ser importants quant al seu paper en la disminució o evitado de la
situado de perill. Ens cal, per tant, seleccionar unes variables la rellevància de
les quals vingui donada, com ja hem dit, per la seva utilitat en la identificació
d'infants en situacions més probablement associades al desenvolupament d'unes
dinàmiques escolars negatives i per la seva utilitat en el plantejament
d'intervencions educatives des de l'aula abans que l'infant s'arribi a la situació de
fracàs escolar. Des d'aquesta perspectiva, introduim el terme factor de risc. Els
coneixements que ens proporciona la revisió bibliogràfica sobre el risc i els
factors de risc es presenten en el capítol tercer del marc teòric. La revisió teòrica
ens porta a definir què entendrem per situació de risc i factor de risc de fracàs
escolar. D'aquesta manera fem una aproximació conceptual i metodològica a
l'estudi de les variables que incideixen en el desenvolupament de les situacions
de fracàs escolar des de la perspectiva del risc.
Les aportacions teòriques sobre els factors de risc, juntament amb les
conclusions entorn de la recerca sobre variables que influeixen en el rendiment
acadèmic, ens encaminen vers una selecció teòrica de variables que poden
resultar importants per a la prevenció a l'aula en el sentit que plantegem en
aquesta tesi. Aquesta selecció es concreta en un model d'anàlsi, des de l'aula
escolar, de les variables que incideixen en el rendiment escolar, des de la
perspectiva del risc i dels factors de risc. Les bases del model i el model mateix
es presenten en les conclusions del marc teòric.
El model que descrivim a la tesi ens serveix de fonament per a dissenyar
un estudi de casos orientat a obtenir informació empírica sobre algunes de les
variables del model que poden resultar rellevants de cara a prevenir el
desenvolupament de dinàmiques negatives. Es tracta d'un estudi de casos atípics.
Es diferencia de la majoria d'estudis realitzats sobre variables que incideixen en
el rendiment escolar pel fet de tractar-se d'un estudi qualitatiu i intensiu d'uns
quants joves que, malgrat trobar-se en situació de risc a causa de les condicions
sociofamiliars desfavorables en què viuen, han desenvolupat unes dinàmiques
més positives a l'escola que la majoria de nois que es troben en circumstàncies
similars. L'estudi individual de cada un d'aquests casos i la seva posterior
comparació ens permetrà aclarir si és possible delimitar alguna o algunes
variables del model que hagin esdevingut importants per a explicar que aquests
estudiants hagin aconseguit un cert nivell d'èxit i plantejar la possiblitat que
aquestes varibales hagin pogut exercir una funció preventiva en aquests casos.
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L'Estudi de Casos consta de dos capítols. En el primer capítol es presenta la
planificació de l'estudi partint del model. En aquest capítol es presenta l'objectiu
de l'estudi, la definició de variables i les estratègies de recollida de dades
emprades. El segon capítol presenta l'informe de l'estudi dividit en dos apartats.
Un primer apartat en el qual s'estudia cada cas individualment i un segon apartat
en el qual es comparen els casos.
Les conclusions derivades del marc teòric de la tesi, que serveixen de base
per a la realització de l'Estudi de Casos, i els resultats obtinguts mitjançant
l'estudi de casos atípics ens aporten informació en relació a la finalitat de la tesi:
trobar algunes variables que tinguin un paper rellevant de cara a la prevenció, des
de l'aula escolar, del desenvolupament de dinàmiques negatives.
L'interès d'aquesta tesi es concreta en les aportacions directament
relacionades amb la seva finalitat. Si som capaços d'dentificar algunes variables
que siguin rellevants per prevenir, des de l'aula escolar, el desenvolupament de
dinàmiques escolars negatives i, consegüentment, el fracàs escolar, ens sentirem
compensats pel treball realitzat. Pensem que el seu interès també ve donat perquè
planteja la possiblitat d'un enfocament diferent de la investigació educativa sobre
les variables que influeixen en el rendiment escolar des de la perspectiva de la
prevenció. Si aquest enfocament es continua desenvolupant i millorant i troba
continuïtat en properes recerques educatives ens sentirem doblement compensats.
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MARC TEÒRIC

CAPÍTOL I: LA SITUACIÓ PROBLEMÀTICA. FRACÀS, RENDIMENT i
DINÀMIQUES ESCOLARS

1.

INTRODUCCIÓ

Podem concebre al fracàs escolar com \mproblema general que afecta els
sistemes educatius, o bé com una problema individual, que afecta determinades
persones i que té conseqüències per a aquestes. Les dues concepcions no
s'exclouen entre sí però impliquen enfocar el tema des de punts de vista diferents.
En el primer sentit, es poden citar nombroses dades que il·lustren, mitjançant
diferents indicadors, que hi ha un percentatge de persones que, tot i estar
escolaritzades, tenen dificultats per seguir el ritme dels cursos i/o per finalitzar
els estudis primaris, o bé per obtenir una qualificació professional. Així, per
exemple, segons les xifres de 1986, publicades per la Generalitat de Catalunya
(1991), a les comarques de Girona un 3,8% de la població juvenil d'entre 15 i 19
anys i un 5,16% dels joves entre 15 i 29 anys no tenien completa l'educació
primària. Un 20,47% dels alumnes d'entre 15 i 19 anys estaven realitzant encara
el cicle mitjà d'EGB. Prenent dades globals de Catalunya, el 3,45% dels joves de
15 a 19 anys no havia finalitzat l'escolaritat primària i el 16,76% estaven
realitzant el cicle mitjà d'EGB. Fernández Enguita (1990) exposa dades del
Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol, corresponents també a l'any 1986. Pel
que fa a l'ensenyament primari, exposa que, mentre que la població d'infants de
sis anys estava escolaritzada al 100%, només hi estava el 90,14% de joves de
catorze anys i el 73,15% dels de quinze anys. Repetien curs un 6,9% del total
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d'alumnes, essent d'un 10,1% en el nivell de cicle superior, d'un 5,2% en el cicle
mitjà, i d'un 4,5% en el cicle inicial. El retard escolar afectava un 19% del total
d'alumnes d'EGB. Vaniscotte (1990) ens aporta xifres globals de la comunitat
Europea. Assenyala que hi ha un nucli de joves que constitueixen del 2 al 3%
que, sense tenir cap disminució psíquica, es troben davant greus dificultats durant
la seva escolarització, i que del 15 al 30% de la població que no conclou els
estudis, no obté cap qualificació professional. Segons dades de 1991, publicades
per la Generalitat Catalunya (1994), un 11,67% de joves d'entre quinze i dinou
anys tenia estudis primaris però no havia obtingut el títol de Graduat Escolar. A
la província de Girona aquest percentatge era del 12,84%. Malgrat que aquesta
xifra no és equivalent a un percentatge de fracàs escolar -atès que inclou també el
percentatge de joves amb disminucions que estan realitzant o no han pogut
finalitzar els estudis primaris. Si a aquesta xifra hi afegim que un 14,56% dels
joves de Catalunya d'entre vint i vint-i-quatre anys es trobaven en la mateixa
situació l'any 1991, això significa que un 26,23% dels nois i nois d'entre 15 i 24
anys no havia aconseguit el títol de Graduat Escolar. Les xifres ens mostren
l'aspecte quantitatiu del fracàs escolar i denoten que aquest és un problema de
dimensions importants.
Ara bé, també ens podem referir al fracàs escolar des de la seva dimensió
més individual i més qualitativa, és a dir, com un problema que afecta els infants
i els joves concrets que es troben darrere de les xifres, els quals, per raons de
diversa índole, tenen dificultats per superar els cursos, no aconsegueixen acabar
l'EGB, abandonen l'escola abans de finalitzar l'escolaritat obligatòria. La situació
de fracàs escolar comportarà unes conseqüències personals i socials importants.
Malgrat que les xifres són interessants en tant que sintetizen de forma global el
problema, ens interessa situar-nos en aquesta segona dimensió ja que és des
d'aquest punt de vista individual que té sentit parlar dinàmiques escolars
positives o negatives.
En aquest capítol fem una revisió de la literatura que ens permet definir
aquest terme. D'una banda, aquesta definició suposa prendre en consideració el
problema en referència al qual situem aquestes dinàmiques: el problema del
fracàs escolar. Les dinàmiques escolars que desenvolupen alguns infants seran
negatives en tant que constitueixen un procés que condueix a la situació de fracàs
escolar. Per això fem una revisió de la literatura sobre el concepte de fracàs
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escolar per tal de definir-lo, determinant-ne l'abast, les dimensions i les
implicacions que té més enllà del marc estrictament escolar.
D'altra banda, definir dinàmiques escolars negatives suposa fer referència
als resultats escolars dels estudiants i, per tant, al seu rendiment escolar. La
revisió de literatura sobre el concepte de rendiment escolar i la seva
operativització ens aporta informació útil per conceptualitzar el terme
dinàmiques escolars en funció del rendiment escolar.
Finalment, parlar de dinàmiques escolars negatives implica també fer
referència al supòsit d'estabilitat d'aquests resultats escolars. Hem revisat
investigacions educatives que ens aporten dades entorn de l'estabilitat del
rendiment escolar dels estudiants. Les conclusions a les quals arriben aquestes
investigacions ens permeten definir les dinàmiques escolars en funció d'una certa
constància dels resultats escolars dels alumnes al llarg de l'escolarització.
Aquestes investigacions corroboren la tendència en alguns infants, que
constatàvem a nivell experiencial, a mantenir uns resultats escolars negatius
estables al llarg dels cursos fins arribar a la situació de fracàs escolar. Les
conclusions de les investigacions sobre l'estabilitat del rendiment ens encaminen
vers la idea de l'existència d'unes dinàmiques que resulten difícils de modificar.

2.

EL PROBLEMA DE LA DEFINICIÓ DEL FRACÀS ESCOLAR

2.1. Els conceptes d'èxit i fracàs escolar
Seguint Martínez de la Fuente (1987), el terme fracàs escolar s'introdueix
en el camp educatiu als anys vint, quan el Ministeri francès d'Educació promou
l'any 1921 unes enquestes -que després replicarà els anys 1927 i 1936- als
mestres francesos sobre la valoració i qualificació de la conducta dels seus
alumnes. Bodin (1943) fou l'encarregat d'analitzar-les i el resultat constitueix
aquest un dels primers estudis sobre l'adaptació del nen al medi escolar.
No obstant, és a partir del anys cinquanta quan, amb l'extensió de
l'obligatorietat de l'ensenyament primari, el concepte comença a prendre
rellevància i esdevé, en la segona meitat del segle XX, un problema dels sistemes
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educatius occidentals que ha arribat a assolir proporcions considerables. En la
introducció del seu llibre El fracaso escolar Avanzini escrivia, l'any 1967:
"En una societat en la qual l'índex d'escolarització és poc elevat, els que fracassen
es troben en definitiva en la mateixa situació que els que no han pogut rebre
instrucció, és a dir, la majoria. Consegüentment, una comparació entre el nen que
no progressa i els altres no és pejorativa ni humiliant per ell. D'altra banda, quan el
percentatge d'assistència és escàs, el fracàs escolar no és un fracàs social o, si més
no, pot no ser-ho: la seguretat professional i l'adaptació a la vida adulta no estan
supeditades a l'èxit escolar. En canvi, quan la instrucció està desenvolupada, i més
encara quan és obligatòria i generalitzada, el problema canvia de sentit." (Avanzini,
1985)1

El fracàs escolar es converteix en un problema a partir del moment que el
pas de tota persona per l'escola es converteix en condició sine qua non per a la
inserció i adaptació a la vida adulta, quan el fracàs escolar esdevé un primer pas
en el camí que pot conduir al fracàs social (Laderrière, 1984).
Tot i que el terme fracàs escolar és un dels termes més emprats en la
literatura pedagògica, la seva definició és difícil d'abordar. Alguns autors es
qüestionen si el fracàs escolar és fracàs de l'escolar o és fracàs de l'escola.
(Pallarès, 1989). Rodríguez Diéguez, en el pròleg del llibre de Molina García i
García Pascual (1984) indica que, malgrat que, per una banda, s'explica el
fenomen del fracàs posant l'accent en l'escola, en tant que és incapaç d'assimilar
un conjunt de subjectes de determinades característiques, la major part dels
estudis existents posen l'èmfasi en el subjecte: l'alumne que fracassa i les seves
característiques ocupa l'espai central dels estudis i investigacions sobre el tema.
Per a l'autor, en el fenomen del fracàs, cal prendre en consideració tant la
dimensió individual com la dimensió didàctica.
El concepte de fracàs escolar s'ha abordat des de dues perspectives. Una
es refereix a aquelles definicions que intenten destacar els elements constitutius
del terme, aquelles que intenten plantejar en què consisteix el fenomen, quines
dimensions engloba. L'altra perspectiva inclou aquelles definicions que, d'una
manera més pragmàtica, en ressalten els aspectes operatius.
Les definicions del primer grup busquen, més que conceptualitzar el
terme, explicar de forma fonamentada el fenomen del fracàs escolar. Una d'elles
1 Tot i que l'autor va escriure el llibre l'any 1967, l'edició que es cita a la bibliografia és la
traducció castellana de l'any 1985.
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troba el fonament del fracàs escolar en la funció selectiva que la societat assigna
a l'escola. Un exemple el trobem en Molina García et al (1984), els quals afirmen
que:
" [El fracàs escolar] no és sinó la manifestació de la fiínció selectiva que està cridat
a complir el subsistema educatiu dins del sistema social [...] Fins i tot es podria a
arribar afirmar que, simbòlicament parlant, el fracàs escolar de fet és la trasladó de
la llei darwiniana (la selecció dels "millors") a la institució escolar" (Molina García
et al, 1984:29)

Aquests autors entenen, contràriament al que sostenien Bourdieu,
Passéron, Baudelot i Establet, que la funció selectiva de l'escola no és connatural
al sistema capitalista sinó que aquesta funció no és patrimoni de cap règim
sociopolític.
La funció selectiva de l'escola és considerada per diversos autors. Un
d'ells és Perret-Clermont que, l'any 1979, feia una anàlisi conceptual del fracàs
escolar en la qual destacava les contradiccions que aquest terme amaga i la
facilitat amb què es posa l'accent en l'individu i no en el sistema educatiu. Per a
aquesta autora, el fracàs escolar consta de dues dimensions: fracàs institucional i
fracàs en l'aprenentatge, ambdues relacionades. Des del punt de vista
institucional, el fracàs escolar està relacionat amb la la funció selectiva de
l'escola, la qual cosa es tradueix en la repetició de cursos, l'orientació obligada
vers una sortida de menor valor (per exemple, la Formació Professional a
Espanya, si més no, fins abans de l'actual Reforma Educativa) i .no ser admès o
ser exclòs d'una sortida desitjada. Aquests fracassos depenen de les institucions,
essent la conseqüència directa d'exigències polítiques. Per a l'autora, el principi
d'igualtat d'oportunitats subjacent a les opcions sociopolítiques democràtiques
constitueix una autojustificació del sistema escolar: davant de la igualtat
d'oportunitats com a igualtat d'accés al sistema escolar, les diferències d'èxit
s'expliquen per les diferències de capacitat dels individus. L'escola és, en aquest
context, l'encarregada de seleccionar els individus de més capacitat perquè
accedeixin a nivells superiors d'educació. El concepte d'igualtat d'oportunitats
entès com a oportunitats iguals per a capacitats iguals només té sentit si s'admet
que les capacitats estan desigualment distribuïdes. Per Perret-Clermont, això
"afavoreix una tendència d'atribuir als alumnes, sota el pretext de les seves
característiques individuals ("capacitats"), la causa del seu fracàs, i passa per alt les
eleccions i els processos insititucionals, socials i polítics esmentats anteriorment. És
doncs, una doble afirmació: postulació de l'existència en la població de capacitats
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desiguals [...] i reducció explícita dels processos en joc a causes individuals."
(Perret-Clermont, 1979:8-9)

En l'origen del fracàs en l'aprenentatge, d'altra banda, es troba el problema
de l'avaluació dels alumnes. Perret-Clermont apunta la necessitat de disposar de
marcs conceptuals i instruments d'avaluació que permetin observar en quina
mesura els mitjans pedagògics preconitzats contribueixen eficaçment a aproparse als objectius explicitats per als grups d'alumnes implicats. L'avaluació és
l'element clau per a definir el fracàs en l'assoliment dels aprenentatges, però
també cal investigar sobre altres aspectes igualment importants:
"investigar i reflexionar sobre les seves pràctiques (d'aprenentatge, d'ensenyament,
d'avaluació, de comunicació, de relació social, etc.) per a crear situacions noves,
elegir i negociar els objectius i col·laborar en l'elaboració de mitjans per apoder
assolir-los." (Perret-Clermont, 1979:12)

No obstant, altres autors consideren que no n'hi ha prou amb abordar el
tema des de les dimensions institucional -escola- i d'aprenentatge -resultats dels
alumnes. Per a Laderrière (1984), cal tenir en compte una dimensió que es troba
més enllà de la vida escolar dels alumnes, la de la inserció en el món laboral i a la
vida adulta:
"El fracàs escolar no pot abordar-se llavors únicament en termes de funcionament
de l'escola i resultats dels alumnes. Convé situar el fenomen en el context més ampli
de la inserció dels joves en la vida adulta, j que, de totes maneres, en aquesta
perspectiva aborden el problema tant els poders públics com els joves interessats i
les seves famílies. Per tant, del que es tracta és del benefici real que cadascú pot
obtenir del sistema educatiu" (Laderrière, 1984:)

Les dificultats que es palesen a l'hora de definir constitutivament el
concepte de fracàs escolar són conseqüència de tres aspectes: l'ambigüitat del
terme, la seva relativitat,}, la transcendència social del fenomen2.

2

Perrenoud (1990) féu una anàlisi exhaustiva dels mecanismes socials i escolars que condueixen a
la idea d'excel.lència. Mitjançant la metàfora de la fabricació de les jerarquies ¿'excelencia
l'autor intenta subratllar els aspectes aleatoris, arbitraris, esbiaixatxs, els factors interpersonals i
institucionals que graviten sobre la "mesura" del rendiment dels alumnes en pedagogia. Les
jerarquies d'excel.lència són, segons l'autor, el resultat d'una construcció intellectual, cultural i
social, que malgrat la seva ambigüitat i la seva relativitat arriben a constituir una norma en base a
la qual es classifiquen les persones. L'autor realitza una anàlisi i una crítica en profunditat de com
es construeixen els nivells d'excel.lència i, per tant, l'èxit i el fracàs escolar.
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Parlem ^ambigüitat en el sentit que el terme en si no reflecteix si estem
referint-nos al fracàs de l'alumne en la institució escolar, o bé al fracàs de la
institució escolar per a donar a l'alumne allò que necessita, o bé a ambdues coses
alhora. El terme fracàs escolar, significa fracàs del subjecte al si de l'escola o bé
fracàs de l'escola?
Abans esmentàvem que la manca d'èxit a l'escola comença a esdevenir un
problema a partir del moment que es fa extensiva l'obligatorietat de
l'ensenyament en els països occidentals. Per això que el terme es presenta amb
una gran dosi de relativitat: les característiques d'aquest fenomen ara i aquí
poden no ser les mateixes en un altre context o en una altra època. Fa seixanta
anys, molts dels individus que avui consideraríem que es troben en una situació
de fracàs escolar no es trobarien en aquesta situació. El concepte de fracàs escolar
depèn, en definitiva, del concepte d'educació i del concepte de cultura que tingui
la societat. Té, per tant, una dimensió contextual, social, pel fet que és el context
social i cultural el que, a través de la política educativa acorda els requisits
mínims que un individu pertanyent a aquell grup ha d'assolir. El fracàs escolar té
sentit en el si d'una societat determinada. Tal com afirma López Blasco (1985),
"Es fa necessari definir els paràmetres a partir dels quals es jutgen els assoliments o
resultats d'una intervenció educativa, si es vol parlar amb rigor de fracàs escolar.
Ara bé, aquests paràmetres són, de fet, canviants en funció de les societats,
moments històrics i situacions concretes. No és, per tant, una realitat objectiva sinó
una situació generada, construïda i qualificada en un context sociocultural en el
qual regeixen unes normes i uns determinats patrons conductuals que s'estableixen
fonamentalment en ordre a la consolidació i permanència del propi sistema social"
(citat per GIREM, 1992:18)

El que constitueix un requisit mínim en un context pot no ser-ho en un
altre. Aquests nivells o requisits mínims són variables, canvien d'una reforma
educativa a l'altra. A mesura que va avançant la societat tecnològica es van fent
necessaris nous coneixements i noves habilitats i destreses. Aquests canvis
queden, en part, reflectits en els currículums escolars i en els nivells d'exigència3.
En tercer lloc, el fracàs escolar, malgrat anomenar-se escolar, és un
fenomen que transcendeix aquest àmbit: tot i que té les seves arrels a l'escola, les
T

J

Sobre el tema dels nivells d'exigència resulta il.ustrativa l'aportació que Baudelot i Establet fan
en el seu llibre El nivel educativo sube (1988), on demostren, basant-se en dades del sistema
educatiu francès, que el tòpic extès sobre el progressiu descens del nivell educatiu no té fonament
científic i és fruit d'una visió parcial del desenvolupament del conjunt del sistema educatiu.
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conseqüències que se'n deriven poden afectar la inserció dels individus en la vida
adulta. El terme fracàs escolar centra el problema en el context escolar, però, en
realitat, quan es parla de fracàs escolar, s'està pensant en l'escola només o en el
fracàs social que aquesta situació pot comportar? A la taula 1 es presenten les
preguntes que genera la intersecció de les tres dimensions -institucional, personal
isocial- amb les dificultats derivades de l'ambigüitat, la relativitat, i la
transcendència del fracàs escolar.
Degut a la complexitat conceptual del terme, la majoria de definicions
recorren als aspectes operatius que corresponen sovint a característiques que
suposadament presenten els estudiants que fracassen. El fracàs escolar es
considera, en aquests casos, fracàs de l'escolar. El concepte es construeix en base
a certs criteris que marquen el límit entre un alumne amb fracàs escolar i un
alumne amb èxit.

AMBIGÜITAT

RELATIVITAT

TRANSCENDÈNCA

INSTITUCIONAL

El fracàs escolar és
fracàs de la institució
escolar, que no sap
aconseguir l'èxit de tots
els seus alumnes, o bé
és fracàs de l'alumne!

Quins són els criteris
pels quals Yescola
decideix qui fracassa i
qui té èxit en un context
i en un temps determinat?

PERSONAL

El fracàs escolar és
fracàs de l'alumne, el
qual té dificultats per
adquirir
els
aprenentatges mínims, o
és fracàs
de la
institució'l

Quins
són
els
aprenentatges mínims
que ha d'assolir, ara i
aquí, i quins són els
criteris amb els quals
l'estudiant
serà
avaluad

SOCIAL

El fracàs escolar és
fracàs de la societat,
que no sap articular els
mitjans apropiats per
potenciar
el
bon
desenvolupament
escolar i personal de
tots els seus membres?

Quin és el concepte
d'educació i de cultura
de la societat, ara i
aquí, en base als quals
s'imposen els criteris
d'èxit i fracàs?

Les decisions de l'escola
afecten
només
la
trajectòria escolar de
l'alum-ne, o afecten
també la seva inserció a
l'edat adulta i a la vida
activa!
El fracàs escolar, a
nivell
personal,
constitueix només un
problema escolar o
també un problema amb
repercussions en la
inserció a l'edat adulta i
a la vida activa!
El
fracàs
escolar,
transcendeix
l'àmbit
escolar estricte i l'àmbit
personal i pot arribar a
tenir
repercussions
importants a nivell
social!

Difueultats
Dimensions

Taula 1 : Les dificultats en la definició del concepte de fracàs escolar en les tres dimensions del
concepte

Els criteris que s'utilitzen són bastant diversos i no pel fet de ser més
operatius són menys ambigus en alguns casos. Els criteris més utilitzats són els
que deriven d'observar les qualificacions escolars: tenir notes inferiors a la
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mitjana, males notes, suspendre els exàmens amb certa regularitat o suspendre
una assignatura són alguns dels criteris més utilitzats a l'hora d'indicar en què
consisteix el fracàs escolar (Avanzini, 1985; Rodríguez Espinar (1988);
Portellano, 1989; Pallarès, 1989; García Carrasco, 1984; Carbonell, 1989). En
aquestes definicions es sol considerar que les qualificacions escolars són
indicadors del nivell d'assoliment dels objectius mínims per part de l'alumne. A
les qualificacions cal afegir altes indicadors emprats freqüentment: el repetir un
curs, suspendre un cicle educatiu, presentar un retard en el procés d'escolarització
i fins i tot l'abandonament del sistema escolar, i la no obtenció del graduat escolar
(Avanzini, 1985; García Carrasco, 1984; Pallarès, 1989; Rodríguez Espinar,
1988; Carbonell, 1989). Alguns autors (Rodríguez Espinar, 1988; Portellano,
1989; Pallarès, 1989) esmenten indicadors com obtenir un rendiment acadèmic
inferior a les potencialitats o aptituds de l'estudiant, és a dir, l'obtenció d'un
rendiment no satisfactori. Aquest criteri, malgrat que s'utilitza com a forma
d'operativitzar el fracàs escolar presenta el problema de conèixer quines són
aquestes potencialitats de l'estudiant en relació a les quals s'avalua el nivell
acadèmic. La fragilitat de les adquisicions (Avanzini, 1985) i la manca de domini
de les habilitats bàsiques (Rodríguez Espinar, 1988) són també assenyalats com a
criteris. Però els indicadors emprats no s'acaben aquí. Alguns autors definexien el
fracàs escolar incorporant elements actitudinals i emocionals dels estudiants corn
a possibles indicadors. Així, s'esmenten entre d'altres: la percepció subjectiva del
fracàs escolar (Avanzini, 1985), el no assolir un grau de satisfacció i
autorealització personal (Pallarès, 1989), la manca d'habilitats per establir
relacions amb els altres, el no assoliment de maduresa personal i vocacional, el
no aconseguir un estat d'equilibri afectiu (Rodríguez Espinar, 1988), l'avorriment
a l'escola, el rebuig a la institució escolar, el rebuig, la passivitat i la manca
d'interès per l'aprenentatge (Carbonell , 1989: citat per CIREM, 1992). Com a
exemples d'aquest tipus de definicions podem citar García Carrasco (1984) el
qual defineix el fracàs escolar de la següent manera:
"Aquí i ara, per mi, fracàs escolar serà el de qui abandona el sistema
d'ensenyament, retarda el seu progrés perquè no supera la cota d'aptitud que
s'estableix a partir d'una prova, o un conjunt d'elles. Per a mi, aquí, fracassat és el
suspès en una asignatura o en un cicle acadèmic. No em poso amb la percepció
personal d'aquest fracàs, [...]" (García Carrasco, 1984:42)

Rodríguez Espinar (1988) posa èmfasi en la necessitat de delimitar quins
individus es pot dir que fracassen a l'escola. Els diferents conceptes del "producte
educatiu" donaran lloc a diferents definicions de fracàs escolar. A tall d'exemple i
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recollint les aportacions de diferents autors, assenyala alguns indicadors emprats
per catalogar l'alumne fracassat:
"a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

L'alumne que no obté positives certificacions acadèmiques.
L'alumne que no continua l'ensenyament post-obligatori.
L'alumne que no assoleix les habilitats bàsiques escolars.
L'alumne el rendiment acadèmic del qual no està d'acord amb les seves
potencialitats.
L'alumne que no assoleix les habilitats necessàries per una adequada relació
amb els altres.
L'alumne que no ha assolit una adequada maduresa personal i vocacional
que li permeti realitzar congruents i responsables opcions professionals i
vitals.
L'alumne que no ha assolit un estat d'equilibri afectiu, indicador d'una
adequada salut mental." (Rodríguez Espinar, 1988:243-244)

Portellano (1989) aporta la següent definició, fent referència al rendiment
insatisfactori com a indicador de fracàs escolar,:
"Quan ens referim al fracàs escolar, parlem del desfasament negatiu entre la
capacitat real del nen i el seu rendiment en les assignatures escolars. En sentit
ampli, fracassa tot alumne el rendiment del qual es troba per sota de les seves
aptituds. Normalment es valora l'existència de fracàs escolar des d'una perspectiva
pedagògica, de forma que aquells escolars que no assoleixen els objectius mínims
del currículum, avaluats mitjançant les qualificacions escolars, són diagnosticats
com a presumptes casos de fracàs escolar". (Portellano, 1989:29)

Per Carbonell (1989) serien alumnes escolarment fracassats els que
presenten un seguit de característiques:
"[...] els alumnes que suspenen, els que repeteixen, els que no obtenen el graduat,
els que abandonen, els que s'avorreixen a l'escola, els que la rebutgen, els que
passen d'ella, els que ingressen en l'educació compensatòria, els que manifesten el
seu malestar violentament o els que l'expressen abúlicament, els que obtenen bones
qualificacions però no s'adapten a la insitució, els que aproven i passen de curs
sense fer gairebé res, els que se senten ignorats o rebutjats, els que mai els ha
agradat anar a l'escola, els que malgrat odiar l'escola sempre han desitjat aprendre
alguna cosa nova..."(citat per GIREM, 1992:18).

El problema d'aquest tipus de definicions és que es fa difícil recollir totes
les situacions o característiques dels individus que poden esdevenir criteris per
definir el fracàs escolar, així com abarcar tant els components personals, afectius
i socials del fracàs. En aquests casos, si bé es guanya en la descripció de les
situacions de fracàs, es complica la definició i es perd operativitat. La llista
podria ser interminable.
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La revisió de la literatura entorn del concepte de fracàs escolar ens fa
adonar de les dificultats a l'hora de definir aquest fenomen. El terme fracàs
escolar se'ns presenta com un terme ambigu, que pot utilitzar-se per descriure tant
un fenomen global que afecta la institució escolar, com un fenomen individual
que afecta determinats individus. Ens trobem amb la dificultat d'incorporar en
una sola definció els aspectes relacionats amb un fenomen tan complex.
Conscients d'aquesta dificultat però conscients també de descriure el marc
referencial en relació al qual parlarem de dinàmiques escolars, hem optat per
remetre'ns a una de les definicions ja existents, que ens proporciona una visió,
general i sintètica alhora, del fenomen del fracàs escolar. És la definició
presentada per l'equip del Centre d'Iniciatives i Recerques Europees a la
Mediterrània els quals defineixen el fracàs escolar com "la no adquisició en el
temps previst, d'acord amb els programes i nivells escolars, dels coneixements i
habilitats que la institució escolar té marcats, situació sancionada amb la
insuficiència credencial," (CIREM, 1992:17)
Al nostre entendre, aquesta definició incorpora tant elements constitutius
com operatius. Incorpora elements constitutius en el sentit que fa referència a la
funció selectiva que té encomanada l'escola, en tant que és l'escola qui estableix
si cada alumne ha assolit, en el temps previst, el nivell de domini dels
coneixements i habilitats que són considerats mínims necessaris. Incorpora també
elements operatius, ja que el no assoliment es sanciona amb una insuficiència
credencial, la qual cosa posa l'accent en el paper que tenen les qualificacions
acadèmiques, tant a l'escola com a la societat en general, per discernir entre els
individus amb èxit i amb fracàs. La definició subratlla el paper que té la institució
escolar en la determinació de qui té èxit i de qui fracassa; per tant, caldrà
subratllar també el paper que ha de tenir aquesta insitució en l'articulació dels
mecanismes adequats per ajudar cada infant a adquirir els coneixements i
habilitats necessaris per aconseguir la suficiència credencial.
Situar-nos en aquesta perspectiva de l'escola no significa que oblidem les
conseqüències a nivell social, a nivell institucional i a nivell personal que es
deriven de la situació de fracàs escolar, i que exposem breument en el següent
apartat. Significa que nosaltres hem considerat en aquesta investigació que el
nostre esforç havia de dirigir-se a aportar alguns elements d'anàlisi del problema
del fracàs escolar des del context de l'escola.
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2.2. Implicacions dels termes fracàs i èxit escolar
La utilització dels termes fracàs i èxit escolar suposa partir de la valoració
de la situació de l'individu en un determinat moment de l'escolarització o al final
d'un cicle educatiu. Aquesta valoració té, com dèiem, implicacions importants en
tres nivells: a nivell social, a nivell institucional i a nivell personal.
A nivell social perquè suposa un etiquetatge de l'alumne en un àmbit,
l'escola, que té repercusions més enllà dels límits estrictes de la institució escolar.
L'individu amb fracàs escolar tindrà dificultats per accedir al món adult, en tant
que món laboral, amb totes les implicacions socials que això comporta. Tal com
afirma Laderrière (1984) convé situar el fenomen en el context més ampli de la
inserció dels joves en la vida adulta, donat que és aquesta la perspectiva des de la
qual aborden els problemes els poders públics, els mateixos joves i les seves
famílies. El fracàs escolar transcendeix els límits de l'escolarització i esdevé un
problema d'efectes socials importants.
A nivell institucional perquè és l'escola l'agent social que té l'encàrrec de
"jutjar" acadèmicament els seus alumnes. En funció dels mínims socialment
acordats, que s'expressen en les directrius marcades per la política educativa,
l'escola, com a institució, i els professionals que hi treballen, emeten judicis sobre
el grau d'assoliment d'aquests mínims per part dels alumnes. Aquest grau
d'assoliment l'anomenem rendiment acadèmic. Si aquest és alt, es "premia" amb
bones qualificacions a l'expedient, amb la promoció de curs i d'etapes educatives.
Quan no assoleix un rendiment òptim es diu que l'alumne fracassa. Tot i que la
funció selectiva de l'escola no és l'únic que explica el fracàs escolar, hem
d'entendre que la responsabilitat de la institució escolar rau en la recerca de
mitjans adequats per avaluar el rendiment, de millors dissenys de les
intervencions, per tal de dur a terme de la millor manera possible les funcions
que té assignades. Obtenir un alt o baix rendiment acadèmic és el que decidex, en
darrera instància, l'èxit o el fracàs de l'alumne. Això fa que l'escola hagi de
plantejar-se constantment quin procés segueix per prendre aquesta decisió.
A nivell personal, l'individu no és aliè a les valoracions que es fan sobre
sí mateix i sobre les seves realitzacions. La situació d'èxit-fracàs forma part de la\
i
seva pròpia història i contribueix a moldejar i fins i tot determinar el seu propi
procés. La situació de fracàs incideix sobre l'autoconcepte, l'autoestima, les
/' "x
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motivacions, els interessos i les expectatives que el subjecte es forma de si
mateix.
La interrelació entre els tres nivells: social, institucional i personal, esdevé
un teixit sumament complicat. Treure l'entrellat del perquè els individus
fracassen a l'escola suposa una anàlisi de les idees socials sobre el que es
considera tenir èxit, de com el sistema educatiu tradueix aquestes idees en
objectius mínims a assolir per tota persona integrant de la societat, i de com
l'individu s'enfronta a les exigències a les quals el sotmet l'escola, la família i la
societat en general.

3.

EL RENDIMENT ESCOLAR COM A INDICADOR DE FRACÀS I ÈXIT ESCOLAR

La definició aportada per l'equip del CIREM (1992) especifica que la
situació de fracàs és sancionada amb la insuficiència credencial; per tant, sembla
que parlar de fracàs escolar implica una referència obligada a les qualificacions
escolars atorgades per la institució escolar als seus alumnes. La insuficiència
credencial és, d'alguna manera, la situació final a la qual arriben els alumnes que
no han adquirit els coneixement i habilitats exigits per l'escola en el temps
previst, i reflecteix les dificultats que ha tingut l'alumne per dominar els
coneixements i les habilitats exigides. Per tant, per parlar de fracàs escolar no
podem obviar el tema del rendiment dels alumnes.
El terme rendiment escolar ha adquirit preponderància en la investigació
educativa enfront dels termes més genèrics fracàs escolar o èxit escolar. Això es
deu, en part, a la dificultat de trobar una definició de fracàs que inclogui les
diferents problemàtiques, ja que, com hem vist, el fracàs escolar comprèn un gran
nombre d'esdeveniments de diversa naturalesa. I en part, es deu al fet que el
concepte de fracàs-èxit escolar incorpora, d'entrada, un judici -negatiu o positiusobre l'alumne. El terme fracàs escolar ha estat un calaix de sastre on s'han inclòs
tots els alumnes que tenien problemes a l'escola, fossin quines fossin les causes
dels seus problemes.
El terme rendiment escolar, en canvi, té un caràcter més asèptic, amb
menys connotacions negatives, que el concepte de fracàs escolar, i més vinculat
al context estrictament escolar. D'altra banda, parlar en termes de rendiment
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suposa una major possibilitat d'operativitzar el fenomen ja que es poden realitzar
mesures, teòricament objectives, dels assoliments dels alumnes, la qual cosa
facilita poder treballar amb aquesta variable en investigació educativa. S'ha fet
una reducció del terme rendiment escolar el qual es defineix com a una
característica observable que serveix de punt de partida en base a la qual establir
l'èxit o el fracàs escolar d'un individu.
Malgrat tot, el rendiment escolar no és aliè a la influència de nombroses
variables. Aquest tema serà tractat en propers apartats. En aquest apartat
tractarem el tema de la problemàtica en la definició del rendiment escolar,
problemàtica que gira al voltant de tres punts: quins són els productes a
considerar, com s'han d'avaluar aquests productes i quines són les variables que
incideixen en el rendiment. Tractarem també el tema de l'operativització del
rendiment escolar de cares a la investigació educativa

3.1. La definició del rendiment escolar
El concepte de rendiment escolar ha variat al llarg de la història des de
definicions que es basaven en un únic criteri fins a les més actuals concepcions
multidimensionals. Aquestes darreres apareixen com a resultat del
desenvolupament d'aquest concepte, paral·lel a l'evolució històrica de la
concepció del fenomen del fracàs escolar. En determinats moments de la
relativament curta història dels conceptes de rendiment escolar i de fracàs
escolar, algunes de les variables que influeixen en el rendiment han estat
considerades com el criteri essencial per a la seva explicació, tan essencial que
més que condicionants s'han considerat determinants fins a tal punt que s'ha
caigut en una assimilació entre el termes rendiment escolar i algunes d'aquestes
variables, per exemple, la intel·ligència.
Ja assenyalàvem en l'apartat anterior que el terme fracàs escolar
s'introdueix en el camp educatiu als anys vint. Més endavant, durant el període
d'entre guerres, la investigació educativa posa èmfasi en el desenvolupament de
les escales de mesura de la intel·ligència i prenen preponderància enfront de la
mesura de la conducta i de l'adequació social i escolar dels alumnes. El
constructe intel·ligència passa a ser considerat, en aquells moments, el factor
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determinant del rendiment per excel·lència, fins el punt que rendiment escolar i
nivell intel·lectual s'empren gairebé com a sinònims. La intel·ligència -mesurada
mitjançant els tests- esdevé l'explicació fonamental del comportament escolar.
No es parla de fracàs escolar sinó de debilitat mental, baixa intel·ligència, etc..
A partir de 1950 reapareix el concepte de fracàs escolar. És l'època de
l'extensió de l'obligatorietat de l'ensenyament en tots els sistemes escolars
occidentals. Aquesta extensió coincideix amb el desenvolupament del
conductisme; consegüentment, les variables de conducta prenen força com a
mitjà per mesurar i avaluar els aprenentatges: l'èxit o fracàs d'un individu en la
seva adaptació al medi escolar es mesura pel nombre de respostes encertades
davant de la presentació de certs estímuls estandarditzats. Mitjançant tests es fan
prediccions del nivell de rendiment; aquests tests defineixen en termes operatius
les respostes possibles d'un subjecte, assegurant-se així el grau d'objectivitat
destijada. És l'època de la transformació dels objectius educatius en objectius
operatius conductuals, amb els suposats avantatges d'objectivitat i sistematització
que això comporta. El baix rendiment escolar és explicat en aquella època com a
"limitacions per a l'aprenentatge" degudes a factors interns al subjecte o bé a
factors externs o ambientals.
Més endavant, es veu que en l'estudi de les variables externes es fa
necessària la consideració conjunta de grups de variables. Variables com el nivell
intel·lectual expliquen només petites parts dels percentatges de fracàs, per la qual
cosa es comença a recórrer a la consideració del paper que tenen les variables
extraescolars, de tipus socioeconòmic i cultural, en les diferències de rendiment
escolar. Fruit de l'impuls que pren a partir dels anys seixanta la Nova Sociologia
anglesa i els seus plantejaments (Althusser, Bowles i Gintis), el rendiment
escolar comença a entendre's com una conseqüència de variables socials. És el
moment del sorgiment de noves tendències educatives, com l'Educació
Compensatòria, concebuda com a acció encaminada a resoldre el problema del
fracàs escolar en constatar que la major part dels nens que fracassen a l'escola
provenen de medis socials i familiars desafavorits. Paral·lelament, es
desenvolupen la Psicolingüística i la Sociolingüística i la seva aplicació en
l'educació dóna els seus fruits, amb els treballs de Bernstein (1966), Lawton
(1968), Labow (1972): el rendiment escolar esdevé el resultat de les diferències
socials pel que fa a l'adquisició del llenguatge i quant a la similitud de codis
lingüístics entre ensenyament i aprenentatge. La presa en consideració d'aquest
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tipus de variables va contribuir a situar en el lloc que els corresponia les variables
intellectuals i aptitudinals. Totes influeixen en el rendiment escolar però cap
d'elles constitueix el seu únic determinant.
A partir dels anys setanta, comença l'època de la revisió metodològica de
la investigació en educació, i es reconeix la necessitat del treball interdiscipliari.
L'estudi del rendiment acadèmic i del fracàs escolar exigeix tenir en compte
diverses variables o grups de variables explicatives, i les relacions existents entre
elles. Aquest caràcter multidimensional del concepte de rendiment acadèmic, si
bé és acceptat per la majoria d'investigadors (Rodíguez Espinar, 1985), implica
un augment de la complexitat dels estudis referits a aquest tema. La multiplicitat
de dimensions que entren en joc en l'explicació del rendiment escolar és un dels
elements clau per comprendre la dificultat per arribar a conclusions més o menys
definitives. Els mètodes utilitzats en la investigació empírica sobre aquest tema
es troben davant del problema de l'aïllament metodològic de les variables objecte
d'estudi. Aquest tema el tractarem més a fons en els successius apartats.
L'evolució del concepte de rendiment ens duu a definicions de caire
multidimensional. Si bé aquesta és la tendència més actual, també trobem
definicions basades sobre un únic criteri. Pérez Serrano, l'any 1981, i Alvaro
Page, l'any 1990, exposen les tendències existents sobre la definció del rendiment
acadèmic.
Les definicions unicriterials assimilen el rendiment a una única de les
seves causes4, tradicionalment, a la voluntat dels alumnes (Kaczynska, 1965;
citat per Alvaro Page et al, 1990). No existia una preocupació sobre si l'alumne
rendia i sobre el perquè del fracàs. S'exigia l'alumne que havia de rendir. Un altre
conjunt de definicions bastant comú és el que empra com a únic criteri les
capacitats i aptituds intel·lectuals de l'alumne. (Muñoz Arroyo, 1977; citat per
4

Hem posat el mot causes entre cometes perquè molts autors expliquen el baix rendiment en base
a l'existència d'una variable o d'un factor. Aquesta variables és "la causa" o una de les causes del
bsix rendiment. No obstant, nosaltres preferirem no parlar de "causes"sinó de variables
associades al baix rendiment. El que ens trobem sovint és, en canvi, que el baix rendiment va
associat a la presència d'alguna variable, de forma que, quan aquesta variable és present,
l'individu té més probabilitats d'obtenir un baix rendiment. D'altra banda, en la relació entre el
rendiment i algunes variables serà difícil discernir si el rendiment és l'efecte o bé la causa de
l'existència d'aquella variable. Pensr en termes de causes (variables) i efectes (rendiment) suposa
establir una relació unidireccional que pensem que no respon a la realitat dinàmica en la qual es
rpodueixen i s'estudien aquests fenòmens.
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Alvaro Page et al, 1990)). Aquests tipus de defincions deixen de banda altres
elements importants que influeixen en el rendiment, essent en sí mateixes intents
d'explicació parcial i amb un caire marcadament reduccionista.
L'enfoc multidimensional del rendiment acadèmic considera la influència
de multitud de variables i la complexitat de les seves interrelacions mútues.
L'assimilació de definicions de rendiment provinents d'altres ciències (física,
enginyeria) provoca el sorgiment del concepte de rendiment escolar com a
producte (González, 1988). Alguns exemples d'aquestes definicions les trobem
en autors com Forteza (1975) per a qui el rendiment "és la productivitat del
subjecte, el producte final de l'aplicació del seu esforç, matisat per les seves
actituds i trets, i la percepció més o menys correcta de les comeses assignades"
(Forteza Méndez, 1975:86)5
Per González Fernández (1975), el rendiment escolar és producte de
nombrosos factors escolars, familiars i personals de l'alumnes "és fruit d'una
veritable constel·lació de factors derivats del sistema educatiu, de la família, del
propi alumne com a persona en evolució: no n'hi ha prou amb un quocient
excel·lent per assegurar l'èxit. El rendiment és un producte." (González
Fernández, 1975)6
Un altre exemple el trobem en Tourón (1985), qui concep el rendiment
acadèmic com un resultat, producte de l'acció del professor, entre altres coses, si
bé no explicita quines són aquestes altres coses "un resultat de l'aprenentatge,
suscitat per l'activitat educativa del professor, i produït en l'alumne, encara que és
clar que no tot aprenentatge és producte de l'acció docent" (Tourón, 1985:474475)
Totes aquestes definicions destaquen que el rendiment escolar és un
resultat del procés d'aprenentatge escolar, resultat en el qual convergeixen els
efectes de nombroses variables socials, personals i escolars, i les seves

5 Forteza Méndez, J. (1975): "Modelo instrumental de las relaciones entre variables
motivacionales y rendimiento" in Revista de Psicologia General y Aplicada, núm. 132. Citat per
Alvaro Page, M. (1990), Op. cit., p. 19.
" González Fernández, D. (1975): "Procesos escolares inexplicables", 'm Aula Abierta, núm. 11,
ICE Oviedo. Citat per Alvaro Page, M. (1990), Op. Cit., p.19.
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interrelacions. El rendiment escolar es pot considerar un producte derivat
d'aquestes influències.
Per Pérez Serrano (1981) existeix un altre corrent que suposa una síntesi
superadora de totes aquestes tendències i és el concepte que l'autora anomena
rendiment com a resultat del treball escolar (Pérez Serrano, 1981:31). Per
l'autora, la concepció del rendiment com a producte conté dos aspectes: un
aspecte estàtic i un aspecte dinàmic. Uaspecte estàtic es refereix al rendiment
com a conjunt de coneixements o informació adquirits com a fruit de la
instrucció. L'aspecte dinàmic consisteix més aviat a investigar com se serveix
l'alumne d'aquest material, comprovar quin ús fa del seu saber per actuar, com
controla i utilitza les dades que posseeix per resoldre problemes que la vida o el
treball li plantegin. Supera el rendiment com a producte en tant que intenta veure
l'ús d'allò après per resoldre situacions noves. Per Pérez Serrano, aquesta
concepció del rendiment escolar:
"Suposa aturar el procés d'aprenentatge per examinar la seqüència d'aquest i veure
en quina mesura l'alumne utilitza el que ha après per aplicar-lo a noves situacions.
Solament en aquest sentit es pot parlar d'assimilació, de vitalització d'allò après".
(Pérez Serrano, 1981:31)

Aquesta darrera tendència del concepte de rendiment escolar transcendeix
en certa mesura el corrent que considera el rendiment com a producte. No
obstant, existeix una equivalència entre ambdues tendències. En el fons, ambdues
estan referint-se a productes de l'aprenentatge; la diferència està en quins
productes considera cada un dels corrents. Mentre que un concep el rendiment
com a producte acabat o resultat final, la segona l'entén com a productes que
sorgeixen d'una seqüència d'aprenentatge i que entraran a formar part d'altres
seqüències. La diferència entre un i altre corrent és que un es centra en els
aspectes més estàtics mentre que l'altre adopta un punt de vista més dinàmic.
Conceptualitzar el rendiment com a producte o conjunt de productes estàtics o dinàmics- fruit del procés d'aprenentatge planteja, segons Rodríguez
Espinar (1985), tres interrogants que han estat i són encara objecte de debat. El
primer es refereix a quins han de ser els productes a considerar com a resultat del
procés d'aprenentatge escolar. El segon es refereix a l'avaluació d'aquests
productes. I el tercer interrogant és conseqüència directa de la concepció
multidimensional del rendiment: quines són les variables que afavoreixen o
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entorpeixen l'assoliment d'aquests productes. Dit d'una altra manera, quines són
les variables determinants de la qualitat del rendiment acadèmic. Aquests tres
interrogants estan relacionats, formen part d'un mateix interrogant que és el
concepte mateix de rendiment escolar. Els hem separat a efectes de poder apuntar
alguns punts problemàtics que fan referència a cada un d'aquests tres components
del concepte.

3.1.1.

Quins són els productes a considerar

El debat entorn de quins són els productes a considerar s'ha focalitzat al
voltant de l'intent d'ampliar el concepte de rendiment a conductes més enllà del
currículum, és a dir, més enllà dels coneixements curriculars i de certes destreses
cognitives elementals.
Seguint Cole (1990), dins del context nordamericà, destaquen dues
concepcions del rendiment educatiu que es centren en dos tipus de productes
diferents: a) el rendiment com a domini de destreses i coneixements bàsics, i b) el
rendiment com a domini habilitats d'alt ordre (high order skills) i coneixement
avançat. Ambdues concepcions s'han desenvolupat al llarg del temps.
El rendiment entès com a assoliments en destreses i coneixements bàsics
és conseqüència de la influència de la psicologia conductista, als anys seixanta,
en les concepcions d'aprenentatge, en l'educació i en la psicologia. La psicologia
conductista, unida a una situació política que afavoria el seu desenvolupament7
va comportar que en la dècada dels setanta aquest tipus de productes fossin els
que dominaven la concepció del rendiment educatiu. En aquest context, les
habilitats escolars podien ser llistades com a peces discretes de competències
desitjades, podien tenir resultats conductuals immediats susceptibles de ser
segmentats i provats individualment, i podien estar clarament relacionats amb el
currículum escolar específic. Amb tot, una anàlisi més acurada d'aquesta

7 La situació política nordamericana dels anys seixanta reflecteix el malestar públic respecte als
assoliments dels estudiants. Hi ha un sentiment generalitzat que els nens no estan aprenent a
llegir, a escriure i a realitzar operacions aritmètiques bàsiques, i que no estan aprenent
coneixements sobre fets bàsics. Aquest context resulta propici per al desenvolupament d'un
concepte de rendiment com a domini ("mastery") en les habilitats bàsiques i en els coneixements
bàsics.
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concepció assenyala que hi ha diferències en el concepte d'habilitats i fets bàsics,
però sobretot de les primeres. No obstant, tal com afirma Cole:
"Encara que, tal com s'ha fet notar, hi ha concepcions més complexes subjacents en
les habilitats i coneixements bàsics de les que s'han reflectit normalment en les
discussions públiques, sembla clar caracteritzar la concepció predominant de
rendiment d'habilitats i fets bàsics com aquella en la qual el rendiment és
representat pel record de fets separats o demostracions simples d'habilitats discretes
que poden ser ensenyades, apreses, i avaluades en formes directes i en curts
períodes de temps". (Cole, 1990:3)

La segona concepció és la del rendiment com els assoliments en les
habilitats d'alt ordre i coneixement avançat. Aquesta concepció té les seves arrels
en la tradició històrica de la filosofia i més recentment en la psicologia cognitiva.
Comença a tenir influència considerable a finals dels anys setanta i en els anys
vuitanta, en part com a reacció davant de la visió del rendiment exposat
anteriorment. Es centra en un nivell més complex del rendiment: les habilitats
d'alt ordre s'entenen en termes de pensament crític i solució de problemes i el
coneixement avançat en termes de comprensió i coneixements experts
("expertise").
Per Cole no n'hi ha prou amb cap d'aquestes dues concepcions principals
del rendiment. Afirma que si les concepcions de rendiment han d'ajudar a trobar
els reptes educatius, la concepció del rendiment ha de contemplar:
"a) la necessitat d'un marc globalitzador per entendre les dues concepcions diferents
i les seves relacions mútues, així com un llenguatge més adequat per dirigir les
qüestions que les dues visions presenten.
b) la necessitat d'atendre explícitament les implicacions per al currículum i la
instrucció de les nostres concepcions millors i més riques del rendiment
c) la necessitat d'una major claredat relativa a les nostres cocepcions de les finalitats i
objectius a curt i llarg termini de l'escolarització." (Cole, 1990:5)

A Europa i a l'Estat Espanyol la concepció del rendiment com a diferents
tipus de productes també s'ha donat, si bé no d'una manera tan diferenciada. La
influència del conductisme i de la psicologia cognitiva també s'ha deixat sentir tot
i que sempre s'ha tendit a ampliar els objectius de l'educació escolar a aspectes
que trascendeixen l'àmbit estrictament cognitiu, i sovint s'ha reclamat també la
necessitat de considerar com a productes, aspectes a llarg termini. Ja Avanzini
esmentava la "fragilitat de les adquisicions" que definia 1" estabilitat o inestabilitat
dels coneixements adquirits més enllà del període escolar" (Avanzini, 1985:24)
com un dels indicadors del fracàs escolar. Aquesta preocupació per prendre en
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consideració no només els productes cognitius immediats sinó també els
productes a llarg termini ha conduït els autors a incloure, com a resultat del
procés d'aprenentatge escolar, elements com el nivell d'organització personal a
l'hora de realitzar els aprenentatges, les aptituds i actituds, les predisposicions i
orientacions generals que modulen la conducta de l'individu i que esdevenen
permanents. Considerar com a producte de l'aprenentatge únicament el rendiment
individual immediat suposa un reduccionisme gran del terme. Rodríguez Espinar
assenyala en relació a aquest tema que cal tenir present dos tipus de components:
"Es pot dir que la delimitació d'un adequat criteri de rendiment ha de prendre en
consideració dos tipus de components: a) un component de contingut, basat en els
resultats tant cognitius com no cognitius, b) un component temporal que abraci tant
el rendiment immediat (en el lapsus temporal de la permanència de l'alumne en la
institució educativa) com el rendiment mediat que consideri els assoliments
vocacionals-ocupacionals així com les consecucions de tipus socials" (Rodríguez
Espinar, 1985:7)

També en aquesta línia, en fer una crítica sobre l'avaluació del rendiment
escolar, Fernández Pérez (1986) assenyala el contrasentit que suposa el fet que es
repeteixin, es recuperin o es compensin les deficiències en els resultats
curriculars i cognitius mediats (llenguatge, càlcul, idioma modern) i en canvi no
es recuperi ni es compensi ni es repeteixi per deficiències de civisme, solidaritat,
habilitats no cognitives però igualment importants pel futur desenvolupament de
l'individu en la societat adulta.
Les tendències actuals, degudes al desenvolupament de la psicologia
cognitiva, es mostren partidàries de no identificar el producte de l'educació amb
l'adquisició de coneixements i destreses específiques vinculades a un determinat
contingut, sinó que presenten el rendiment com l'assoliment d'un "conjunt
d'estructures cognitives i nuclis organitzats de coneixement que faciliten la
solució de problemes i la comunicació dins de diverses matèries d'ensenyament"
(García Correa, 1989:19-20)
Segons els autors, els productes a considerar inclouen, d'una banda, els
assoliments cognitius i no cognitius immediats, aconseguits durant l'estada a
l'escola i que tenen una utilitat immediata en la superació de les tasques escolars,
i de l'altra, els que a més perviuen en el temps esdevenint adquisicions a llarg
termini. Dins d'aquests darrers també s'inclourien un conjunt de destreses
cognitives, no específiques per resoldre tasques d'una matèria, sinó transferibles a
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la resolució de problemes en general. Estaríem parlant d'habilitats d'alt ordre
entre les quals se situen les estratègies cognitives i metacognitives.
No podem oblidar que la discussió sobre quins han de ser els productes a
considerar és, en darrer terme, una discussió sobre quins són els objectius i
finalitats de l'educació escolar, els quals estan estretament vinculats al context
social, i que, per tant, el rendiment escolar és un concepte vinculat a aquest
context. A l'hora de parlar del rendiment escolar com a producte del procés
d'aprenentatge cal tenir molt presents cap a on ha de conduir aquest procés,
quines són les finalitats, les quals estan bastant determinades per les directrius de
política educativa de cada sistema educatiu.
A l'Estat Espanyol, la Llei Orgànica 1/1990 de 3 d'octubre -la Llei
d'Ordenació General del Sistema Educatiu (BOE del 4-X-1990)- estableix com a
finalitats del sistema educatiu no només l'adquisició d'hàbits intel·lectuals,
tècniques de treball i coneixements sinó també el ple desenvolupament de la
personalitat de l'alumnes, la formació en el respecte dels drets i llibertats dins
dels principis democràtics, la formació en el respecte a la pluralitat lingüística i
cultural d'Espanya, la preparació per participar activament en la vida social i
cultural i la formació per la pau, la cooperació i la solidaritat dels pobles. A més,
s'estableix que cada nivell educatiu ha de contribuir a desenvolupar en els nens
diferents capacitats que fan referència no només a l'adquisició de coneixements i
habilitats intel·lectuals sinó també al desenvolupament de l'autonomia personal,
dels valors que regeixen la vida i la convivència humana, l'adquisicó d'hàbits, el
desenvolupament del sentit crític i de les habilitats socials.
D'altra banda, els Dissenys Curriculars Base del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, defineixen, per a cada nivell
educatiu i per a cada àrea, objectius terminals referits a continguts sobre fets i
conceptes, sobre procediments i sobre actituds. Aquests objectius són els que han
d'orientar l'avaluació. Els resultats de l'ensenyament escolar es diversifiquen ja
que contemplen tant l'adquisició dels coneixements com l'assoliment de certes
actituds, valors i normes. Un problema que es planteja és, no obstant, l'avaluació
d'aquests tipus de resultats de l'educació escolar.
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3.1.2.

L'avaluació dels productes de l'aprenentatge

L'avaluació del rendiment acadèmic ha estat i és un dels temes més
debatuts pels professionals de l'educació. Si l'avaluació del grau de domini dels
coneixements curriculars i les destreses cognitives bàsiques ja presenta
problemes relacionats amb la possiblitat d'obtenir mesures fiables i objectives,
aquest tema es complica encara més quan s'intenten abraçar els productes
mediats, de caire actitudinal, o quan es pretén avaluar els processos
d'aprenentatge. Alguns del problemes que presenta l'avaluació del rendiment han
estat analitzat per diversos autos i han esdevingut temes clàssics de debat
(Perrenoud, (1990)8. D'una banda, es presenta el problema de quins són els
objectes a avaluar, en segon lloc, cal considerar el problema de quins són els
criteris en relació als quals cal avaluar el rendiment i, en tercer lloc, se'ns
presenta la qüestió sobre quins instruments són els més adequats per obtenir
mesures de rendiment, en base a les quals realitzar l'avaluació.
El tema dels objectes de l'avaluació va associat al problema de quins són
els productes educatius que es consideren en el rendiment escolar. Ja hem
esmentat que, d'una concepció del rendiment en la qual els productes més
rellevants eren els productes cognitius immediats, els corrents més progressistes
han passat a una concepció més àmplia, que intenta incorporar els productes a
llarg termini i també certs aspectes no cognitius en la definició del rendiment. No
obstant, alguns autors veuen que aquest intent d'ampliar els objectes de
l'avaluació del rendiment pot tenir conseqüències negatives, sobretot si és té
present que una de les diverses funcions reals de l'avaluació és, a més de ser un
element per al millor coneixement de l'individu í per a l'orientació d'aquest en el
seu procés d'aprenentatge, el de ser un element de control i valoració dels
alumnes davant de la societat. El control en si no és negatiu, però pot ser-ho quan
es converteix en la funció preponderant de l'avaluació escolar. En aquest sentit,
Gimeno Sacristán (1988) fa la següent advertència:
"Sense una modificació substancial de la ideologia i de les pràctiques docents al
respecte, l'ampliació de facetes a avaluar pot portar a un control més complet sobre
alumnes, a fer que aquests tinguin cada vegada consciència més clara que tot el que
fan és objecte de valoracions i judicis, a fer que aprendre sigui equivalent a haver
de donar comptes d'allò après, etc.". (Gimeno Sacristán, 1988:394)

8

L'original fou publicat a Suïssa l'any 1984.
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La incorporació d'un major nombre d'elements en l'avaluació dels
alumnes pot comportar que l'aplicació real dels processos d'avaluació es
converteixi en un exercici de control més que en l'intent d'aconseguir un
coneixement millor dels alumnes, per tal d'acompanyar-los en el seu propi
perfeccionanent.
Pel que fa al segon problema que esmentàvem, existeixen dos criteris de
comparació dels resultats escolars dels alumnes en base als quals es defineixen
dos tipus de rendiment. Els dos criteris són: els objectius educatius, i les
capacitats dels alumnes. En funció del primer criteri es pot parlar de rendiment
suficient, i en funció del segon, de rendiment satisfactori.
La Llei General d'Educació i Finançament de la Reforma Educativa (BOE
de 6 d'agost de 1970) distingia entre rendiment suficient i rendiment satisfactori.
Actualment hi ha una acceptació general d'aquesta distinció (Pallarès, 1989;
Portellano, 1989). El rendiment suficient es defineix per les qualificacions
escolars, que esdevenen els indicatius d'haver aconseguit els objectius establerts
per a cada matèria o per a cada nivell o curs escolar. És el rendiment que queda
reflectit en els butlletins de notes o informes escolars. Amb vocació d'objectivitat
vol ser una mesura dels assoliments escolars de l'alumne i de la seva
correspondència amb els mínims culturals transformats en objectius educatius per
part de la institució escolar. Està en funció dels aprenentatges i coneixements
escolars adquirits pel nen. L'objectivitat i la fiabilitat d'aquestes avaluacions és
posada en dubte per alguns autors comNoizet i Caverni (1978), Cardinet (1988).
Les qualificacions obtingudes per diferents alumnes difícilment són comparables
donat que probablement la forma com els alumnes han de manifestar que
dominen un objectiu varia d'un professor a un altre; uns tenen en compte els
resultats a llarg termini i altres a curt termini; uns tenen en compte el procés
seguit i altre no; les condicions d'observació són diferents com ho són les
maneres de corregir dels diferents professors; canvien també les exigències d'una
classe a una altra, d'una escola a una altra.
El rendiment satisfactori, pren com a punt de referència la capacitat
intel·lectual del nen i vol expressar la relació entre les qualificacions escolars i les
possibilitats de cada alumne. El rendiment satisfactori està en funció de les
capacitats i aptituds del nen i de l'ús i profit que el nen en treu. Malgrat
l'existència d'ambdós tipus de rendiment només el primer d'ells sol tenir-se
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present, ja que és aquest el que indica si un nen ha de suspendre o aprovar, si pot
promocionar de curs o no, si pot passar de cicle o no... Per superar el problema de
la manca de punts de referència per avaluar la suficiència d'un alumne Cardinet
(1988) proposa un procés d'avaluació formativa, destinada a donar l'alumne una
retroalimentació que l'ajudi a progressar. Aquest mateix autor afirmava l'any
1978 que d'utilitzar l'avaluació formativa per assegurar una funció de regulació a
l'interior d'un procés d'ensenyament era admès de forma general. Malgrat tot, la
idea de rendiment suficient continua essen la preveient al sí de les escoles i de la
societat en general.
La mesura del rendiment va lligada al tema dels instruments d'avaluació.
El desenvolupament dels instruments va paral·lel al desenvolupament del
concepte de rendiment. L'auge de la mesura del rendiment escolar i educatiu es
deu a la influència del conductisme en l'àmbit educatiu. El fet de poder convertir
cada aprenentatge en una seqüència de conductes específiques que havien de ser
dominades per l'individu, per tal de considerar que l'aprenentatge havia estat
assolit fou crucial per al desenvolupament dels instruments de mesura i
d'avaluació dels aprenentatges. Els corrents anomenats avaluació en referència al
criteri i avaluació basada en objectius, sorgeixen en aquesta època i es deriven
directament d'aquestes tendències.
Des d'un altre punt de vista, una concepció multidimensional del
rendiment escolar hauria de comportar un ús de tècniques i mitjans sofisticats
d'avaluació d'aquest rendiment, per tal d'obtenir dades fiables de tots els aspectes
considerats. No obstant, els exàmens i les proves objectives continuen essent els
principals instruments utilitzats per avaluar el rendiment i, la seva finalitat
consisteix principalment a atorgar una qualificació o una nota a l'alumne.
Aquestes pretenen ser un resum del rendiment de l'alumne.
"L'emissió del judici d'avaluació sobre l'alumne en termes o categories
simplificades [...] exigeix dur a terme una reducció important de tota la informació
que pugui tenir sobre un alumne o sobre una tasca. Aquesta reducció d'informació
és el que intenten superar els sistemes de proporcionar informes qualitatius sobre
els alumnes i les seves realitzacions." (Gimeno Sacristán, 1988:383)

L'avaluació prioritza així la funció de control, de selecció, més que la de
diagnòstic i d'orientació a líajumne. La importància social que tenen les notes
escolars sovint no va acompanyada d'unes bones mesures de rendiment.
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"La importancia de las notes i de les avaluacions escolars des d'un punt de vista
social, acadèmic i personal per als alumnes contrasta segurament amb la simplicitat
dels processos pels quals s'adjudiquen als alumnes [...].
"La literatura sobre la presa de decisions del professor ressalta el fet que aquestes
no s'elaboren segons un model teòric altament estructurat, sinó que tenen molt a
veure amb les apremiants exigències institucionals i amb les demandes que la
situació ambiental de classe li reclama". (Gimeno Sacristán, 1988:377)

No aprofundirem més aquí en la problemàtica de l'avaluació del
rendiment. No obstant, hem volgut indicar alguns punts que la literatura sobre
aquest tema ha assenyalat com a essencials per a la reflexió.
3.1.3.

Variables que incideixen en el rendiment

Pel que fa al tercer interrogant, és a dir, la qüestió sobre quines són les
variables que influeixen el rendiment escolar, ha estat un dels temes des que la
investigació educativa s'ha ocupat més en el nostre segle, responent a la
necessitat de reduir els elevats índexs de fracàs escolar que, malauradament,
presenten encara avui la majoria de sistemes educatius occidentals. Aquestes
variables seran treballades en un apartat posterior. Avancem aquí ja que,
conforme s'ha anat ampliant la concepció sobre quins havien de ser els productes
en relació als quals obtenir una valoració del nivell de rendiment, es fa més
complexa la recerca sobre quines variables incideixen en aquest rendiment,
complexitat que és, d'altra banda, inevitable. Per exemple, el rendiment escolar
pot valorar-se a partir del nivell d'assoliments de determinades destreses per
organitzar la informació que ha de ser objecte del posterior aprenentatge. Aquesta
habilitat és, a la vegada, un producte de l'aprenentatge i una variable que influeix
en aquest, donat que aquesta habilitat pot incidir en la millora de la comprensió i
del record de determinats fets.

3.2. L'operativització del rendiment escolar
La definció del rendiment escolar com a producte o conjunt de productes
planteja, tal com hem vist, seriosos problemes. Quan es fa investigació educativa
sobre el rendiment escolar tots aquest problemes prenen força, ja que donar una
definció unívoca del concepte de rendiment no ha estat possible. La difícil
solució d'aquesta qüestió ha comportat que, en la majoria d'investigacions sobre
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rendiment, es recorri a definicions operatives del terme. Emprar les
qualificacions escolars esdevé una forma pràctica d'enfrontar-se a la recerca sobre
aquest tema (Carabaña, 1979; Carabafta, 1988, citat per García Correa, 1989;
Gimeno Sacristán, 1976). Pérez Serrano (1986) afirma que la definició de
rendiment com a qualificacions no és possible des del punt de vista pedagògic
perquè:
"- no contempla la distinció entre rendiment suficient i el rendiment satisfactori,
- és un tipus d'avaluació més sumativa que formativa,
- posen més atenció al resultat o sortida del sistema (output) que al
procésd'aprenentatge [...],
no discrimina suficientment el pes ponderal de cada objectiu dins del
currículum escolar." (Pérez Serrano, 1986:525)

Malgrat que, en la mateixa línia, els autors reconeixen d'una manera
unànime l'encorsetament i la simplificació (fins a quin punt lícita?), que això
suposa, del concepte (Pallarès, 1989), accepten treballar amb aquestes pels
avantatges que comporta quant a operativitat, predictibilitat i, també, per
l'impacte personal i social que posseeixen.
La quantitat i diversitat dels productes a considerar dins del rendiment
escolar fa que no tinguem un únic criteri per definir aquest concepte. La
subjectivitat inherent als processos d'avaluació, encara que aquesta es faci en
relació als objectius mínims establerts per a cada nivell educatiu, dificulta les
comparacions entre diferents subjectes. Els problemes de validesa i fiabilitat que
presenten els instruments de mesura del rendiment contribueixen a augmentar les
dificultats per avaluar el rendiment. Operativitzar un concepte com aquest resulta
complex. Les qualificacions escolars són útils en aquest sentit, perquè són uns
índexs que pretenen sintetitzar el grau d'assoliment dels objectius establerts, i,
des d'un punt de vista pràctic, permeten comparar els rendiments d'un mateix
alumne i de diversos alumnes, i tenen la possibilitat de ser convertides en
números, la qual cosa facilita el tractament estadístic.
Pel que fa a la predictibilitat, diversos investigadors han mostrat que les
qualificacions escolars constitueixen punts de referència vàlids per a predir el
rendiment futur de l'alumne, ja que existeix una dependència entre les
avaluacions. Un treball realitzat a Suècia va seguir 892 alumnes durant vuit anys,
des de 1963 a 1971. Els estudiants pertanyien a deu centres escolars diferents. El
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rendiment fou operativitzat amb les qualificacions escolars.9 Un dels resultats fou
que l'èxit escolar en un curs només podia ser predit a partir de l'èxit escolar de
cursos anteriors. Molina García (1984) afirma que les qualificacions escolars, tal i
com són assignades pels professors són un dels factors predictius de major
estabilitat que es coneixen en relació al rendiment escolar de cursos superiors. En
una investigació duta a terme per Reparaz et al (1987) sobre la incidència de
diverses variables en les qualificacions d'alumnes de COU troben que les
qualificacions de 3r de BUP són les que millor prediuen el rendiment a COU.
Totes aquestes investigacions mostren que existeix una dependència entre les
avaluacions escolars.
Miguel (1988), en la seva investigació sobre preescolarització i rendiment
escolar arriba a conclusions semblants. A partir de les anàlisis predictives troba
que les probabilitats d'èxit o fracàs al llarg de l'EGB estan associades al
rendiment obtingut en el primer curs, i aquest rendiment està operativitzat en
forma de qualificació:
"N'hi ha prou amb assenyalar, a títol indicatiu, que entre els alumnes que són
avaluats amb insuficient a primer, només aprova a vuitè el 13%, mentre que aquesta
probabilitat per a alumnes amb qualificació d'excel.lent és del 74 %." (Miguel,
1988:222)

També constata que els indicadors de rendiment relatius a les
qualificacions escolars, derivats directament de les avaluacions i judicis realitzats
pels mestres sobre els subjectes són millors predictors que els indicadors que
suposen un major grau d'objectivació com poden ser les estimacions del
rendiment a través de tests o de proves objectives. Corominas (1985) va trobar
també que l'opinió del professor tenia un alt poder predictor del rendiment dels
estudiants quan s'agafava com a variable criteri la qualificació de vuitè curs.
Aquest fet s'explica, segons Corominas, perquè l'opinió que el professor té dels
seus alumnes no és independent de les qualificacions, ni aquestes són
independents de l'opinió que el professor s'ha anat forjant de cada alumne al llarg
del curs, punt que ja havia estat assenyalat per Noizet i Caverni (1978).

9 Kyostio, O.K, (1973). Failures and passes in the secondary school career, Scande J/,ed. Rej.
Citat per Pérez Serrano (1981), Op.Cit., p. 33.
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La utilització de les qualificacions escolars com a indicadors de
rendiment també es justifica per l'impacte personal i social que posseeixen, ja
que en la pràctica i malgrat els problemes mostrats per la docimologia, les
qualificacions són el punt de referència generalment acceptat. Així, l'insuficient,
la mala nota, ha esdevingut la mesura pràctica i suposadament objectiva del
fracàs escolar, assumida com a criteri de definició operativa per la majoria
d'investigadors (Pérez Serrano, 1986; Molina García, 1984; García Correa, 1989,
etc.). Emprar les qualificacions escolars com a indicador de rendiment esdevé
una forma pràctica d'enfrontar-se a la recerca sobre aquest tema. Les
qualificacions són els indicadors del producte educatiu individual, entès com a
coneixement dels continguts curriculars i certes destreses cognitives elementals.
Els autors reconeixen també la importància que les notes escolars tenen
en la nostra societat. Carabana (1988) afirma:
I
"Les notes escolars són, per definició, el criteri vàlid de rendiment acadèmic pel
que fa a les decisions burocràtiques sobre el pas d'un nivell d'ensenyament a un
altre [...]. És la mesura legal, oficial del rendiment, i com a tal és una mesura vàlida
justament d'aquest rendiment acadèmic legal. Existeix a més una forta pressió social
a favor de la vigència única d'aquest criteri..." (Carabana, 1988; citat per García
Correa, 1989:21))

Les qualificacions escolars no són només indicadors del rendiment dels
alumnes sinó que, com a tais, esdevenen el criteri de l'èxit i del fracàs escolar.
Tot i ser conscients que a aquest criteri se li poden fer crítiques ben
fonamentades, alguns autors addueixen a raons relacionades amb el valor que la
societat concedeix a les notes escolars per justificar els seu ús en la investigació
educativa:
"Per passar d'un grau o nivell escolar a un altre es té molt en compte la nota mitjana
de l'alumne en cursos anteriors. Així mateix, no són pocs els centres escolars que,
per admetre els seus alumnes, exigeixen haver assolit en nivells anteriors una
determinada nota mitjana. Finalment, per l'obtenció d'una beca, o fins i tot per
accedir a una feina es té molt present les qualificacions obtingudes pels candidats
en cicles o nivells anteriors. Doncs bé, si la societat concedeix tant valor a les
qualificacions escolars, malgrat conèixer la seva imperfecció tècnica, quines raons
poder ser argumentades per aconsellar la utilització d'un altre criteri en un treball
com el nostre?" (Molina García et al, 1984:32)

Vidal Xifre (1989) assenyala el contrasentit existent entre el fet que no hi
ha una definició unívoca del rendiment escolar, que suposaria l'existència d'un
consens general sobre els objectius del procés educatiu, consens que no es dóna
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en la realitat, i el fet que es posa especial èmfasi en la seva mesura: existeix un
consens general en reduir el concepte de rendiment acdèmic a les qualificacions
escolars. És a dir que, malgrat tot, les notes continuen sent l'únic indicador que
tenim del rendiment escolar.
Ens trobem, per tant, davant dues tendències de la definició operativa del
concepte de rendiment escolar. Un vessant teòric, que admet que les
qualificacions escolars no són un indicador fiable i vàlid del rendiment perquè
només reflecteixen els assoliments en la dimensió cognitiva i no tenen en compte
altres dimensions de l'aprenentatge; admet que les qualificacions pretenen
reflectir les adquisicions respecte a uns mínims socialment i culturalment
acceptats quan, en realitat, l'aplicació d'aquests mínims i la valoració dels
assoliments dels alumnes respecte a ells no és, ni de bon tros, unívoca.
L'altre vessant és un vessant pràctic que admet que degut a les dificultats
per operativitzar la multidimensionalitat del concepte de rendiment és lícit
emprar les qualificacions escolars com a definició operativa d'aquest ja que a
pesar de les deficiències que aquestes puguin presentar, són els indicadors
socialment i institucionalment reconeguts del rendiment, i constitueixen el criteri
en base al qual es fonamenta, en darrera instància, l'èxit o el fracàs escolar de
cada individu. Com assenyala Perrenoud (1990):
"Molts pares i alumnes donen importància a les qualificacions perquè conformen la
mesura anual i, per tant, l'èxit ió fracàs escolar. Les notes funcionen com a índexs
que anuncien que tot va bé, que la carrera acadèmica segueix el seu curs, que
l'alumne treballa amb normalitat; o que cal començar a preocupar-se, que està
prsent l'amenaça del fracàs escolar. Per tant, als alumnes i als pares els importa que
les notes siguin bones o, com a mínim, suficients per assegurar la promoció sense
problemes d'un curs al següent." (Perrenoud, 1990)
u

Tot i les crítiques, doncs, la majoria d'autors i investigadors reconeixen
que actualment, les qualificacions escolars constitueixen els únics indicadors que
tenim per definir el rendiment escolar (Pérez Serrano, 1986) i en moltes
investigacions s'empren les notes, bé com a criteri o bé com a predictor. Nosaltres
hem optat també per utilitzar les qualificacions escolars com a indicadors del
rendiment escolar dels alumnes. Les utiltzarem com a indicadors per descriure
què entendrem per dinàmiques escolars i també com a indicadors de l'èxit i del
fracàs escolar dels alumnes.
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4.

EL

PROBLEMA DE L'ESTABILITAT DEL RENDIMENT AL LLARG DE

L'ESCOLARITAT
1

El fracàs escolar no és producte d'un moment puntual en el procés
d'escolarització d'un individu sinó que es va gestant al llarg d'aquesta. En aquest
apartat sobre l'estabilitat del rendiment aportem dades provinents de diferents
investigacions que ens permeten constatar que determinats infants desenvolupen
una dinàmica negativa a l'escola. És a dir, els resultats d'algunes recerques sobre
rendiment escolar indiquen que alguns infants comencen a tenir problemes
d'aprenentatge en els primers anys d'escolaritat i que aquests problemes es
tradueixen en unes baixes qualificacions escolars. Sovint ens trobem que, una
valoració negativa dels assoliments dels aprenentatges que realitza un subjecte
als primers anys d'assistència a l'escola, es tradueix en un baix rendiment escolar
sancionat amb males qualificacions, i aquesta valoració tendeix a mantenir-se al
llarg dels cursos. Al contrari, una pauta de bon rendiment escolar també tendeix a
mantenir-se.
Tot seguit resumim algunes investigacions orientades en aquest sentit.
Una d'elles que exposem a l'apartat 4.2., és un estudi realitzat per nosaltres l'any
1991, en el qual vam recollir dades sobre qualificacions escolars i sobre algunes
variables relacionades amb característiques socials i escolars de cada subjecte.
Vam recollir dades sobre dos grups de nois i noies que havien finalitzat el vuitè
curs i el cinquè curs d'EGB l'any 1990: un dels grups havia finalitzat el curs amb
una qualificació global d'excel.lent i l'altre l'havia finalitzat amb una qualificació
d'insuficient.

4.1. Revisió de recerques
Existeix un volum considerable de recerca que confirma que el rendiment
mateix és la variable que es manté més estable al llarg de l'escolaritat, i algunes
afirmen que el rendiment és el millor predictor del rendiment (Molina García,
1984). Una aportació en aquest sentit és la recerca longitudinal realitzada per
Miguel (1988), a partir de la qual observa que existeix una progressiva
disminució de les puntuacions sobre rendiment dels alumnes a mesura que
avancen en els cursos d'escolarització. Les anàlisis sobre l'estabilitat dels
coeficients de correlació mostren un alt grau de correspondència entre les
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puntuacions de rendiment curs a curs. L'autor troba que les diferències entre els
coeficients de cursos consecutius i cursos distants (entre primer i vuitè, per
exemple) són tan poc importants que qualsevol d'aquests coeficients pot ser
emprat amb finalitats predictives amb una alt nivell de confiança. A partir de les
anàlisis de regressió es demostra també que els millors predictors del rendiment
acadèmic són les variables de rendiment. Miguel (1988) constata que hi ha un
predomini de predictors relatius a les qualificacions escolars atorgades pels
professors sobre aquells indicadors que suposen un major grau d'objectivitat, com
poden ser les proves objectives.
Una altra investigació fou realitzada per Reparaz, Touron et al (1990).
Aquests autors observen que els rendiments acadèmics obtinguts per alumnes al
final de vuitè d'EGB estan íntimament lligats als seus rendiments previs, i que els
índexs de correlació més elevats coresponen a l'associació entre el rendiment en
una determinada assignatura al final de 8è d'EGB i el rendiment previ en aquesta.
Igual que Miguel (1988), aquests autors obtenen equacions de predicció en les
quals el rendiment previ és el que té major capacitat predictiva. Els mateixos
autors havien realitzat un estudi, l'any 1987, sobre alumnes de BUP i COU i en
ell arribaven a conclusions semblants. L'associació entre el rendiment en aquests
cursos i el rendiment previ va ser superior al que s'establia entre les variables
aptitudinals, els interessos i la personalitat amb el rendiment.
En un article de Vázquez Alonso (1991) l'autor exposa els resultats,
obtinguts en la seva tesi doctoral sobre l'anàlisi predictiva del rendiment a BUP i
COU. L'autor troba que la variable "situació inicial" és la que té un paper més
notori en la predicció del rendiment. Aquesta variable la codifica l'autor en quatre
categories corresponents al resultat acadèmic qualitatiu de cada alumne en el curs
anterior: 4) no repetidors sense assignatures pendents; 3) no repetidors amb
assignatures pendents de cursos anteriors, 2) repetidors sense assignatures
pendents, i 1) repetidors amb assignatures pendents. Malgrat la senzillesa
d'aquesta variable es pot dir, tal com ho fa l'autor, que la presència d'aquesta
corrobora la importància del rendiment anterior com a predictor del rendiment)1
posterior.
Podem citar altres investigacions com la de Nortes i Martínez (1990), els
quals troben que les qualificacions en matemàtiques del cicle mitjà estan
correlacionades en general de forma elevada amb les qualificacions de sisè
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d'EGB. Montané (1983) realitza una recerca amb l'objectiu de trobar un perfil
dels bons repetidors, és a dir, els nois i noies que repeteixen un curs i el superen, i
els mals repetidors, és a dir, els que repeteixen un curs però no el superen. L'autor
constata que el fracàs d'aquests nens es detecta ja en els primers cursos, sobretot
en el mals repetidors, i que la dificultat sol situar-se en llengua i matemàtiques.
En la mateixa línia, Lavenu (1989) troba que el fracàs escolar és primerenc i que
es tradueix en unes realitzacions escolars mediocres, conduint a la repetició del
Cicle Preparatori.
Tot i que aquestes investigacions s'han dut a terme en nivells educatius
diferents, els resultats apunten vers:
•

l'existència de certa estabilitat en les qualificacions escolars obtingudes per
un alumne al llarg de l'escolaritat.
• el fet que el rendiment escolar previ és el millor predictor del rendiment
posterior, i que aquesta predicció es pot realitzar emprant les qualificacions
escolars obtingudes en els primer s anys.

La constància en les qualificacions escolars dels alumnes i el fet que les
qualificacions en cursos anteriors siguin les variables que millor prediuen el
rendiment dels cursos posteriors fa que poguem parlar en termes de dinàmiques
escolars. Sense entrar en consideracions sobre quins són els criteris amb els quals
s'atorguen les qualificacions als alumnes, s'observa, a través dels resultats
d'aquestes investigacions, que les qualificacions dels alumnes, des de l'inici de la
seva escolaritat, tendeixen a tenir certa constància al llarg dels cursos, la qual
cosa fa que les qualificacions puguin funcionar com a predictors del rendiment
futur. Quan l'alumne obté qualificacions baixes amb certa constància al llarg dels
cursos, podem parlar d'una dinàmica escolar negativa. Aquesta dinàmica serà
negativa en el sentit que les baixes qualificacions persistents poden conduir
l'alumne a la situació no desitjable del fracàs escolar.
Així, utillitzarèm el terme dinàmica escolar negativa per conceptualitzar
el procés escolar d'un estudiant que el pot conduir a la situació de fracàs escolar.
Aquest procés es manifesta a través dels resultats escolars de l'alumne, és a dir, a
través de les seves qualificacions. Quan aquestes qualificacions es mantinguin
baixes al llarg dels cursos direm que l'alumne està desenvolupant una dinàmica
escolar negativa.
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Les investigacions apunten vers l'existència d'aquestes dinàmiques.
Admetre que existeixen ens podria fer creure que hi ha un cert determinisme: un
alumne amb baixes qualificacions a l'inici de l'escolaritat tendirà a seguir-les
obtenint. Al nostre entendre, més que no pas creure en un determinisme, que
suposaria pensar en una impossibilitat de modificar aquestes dinàmiques, les
dinàmiques escolars negatives ens han de fer qüestionar el paper que juga l'escola
a l'hora d'atorgar les qualificacions als estudiants. Al mateix temps ens ha de fer
plantejar fins a quin punt l'escola pot modificar realment aquestes dinàmiques,
donat que el rendiment dels estudiants tendeix a mantenir-se estable al llarg dels
cursos. Des del nostre punt de vista, no hem de pensar en l'existència d'un
determinisme sinó en les dificultats que troben els mestres i altres professionals a
l'hora de modificar aquestes dinàmiques a l'escola. Ens ha de fer qüestionar les
estratègies que s'utilitzen per millorar el rendiment dels estudiants. I ens ha de fer
qüestionar també, com ho fan molts investigadors, les mateixes qualificacions, ja
que aquestes no són independents ni de les qualificacions anteriors atorgades a
l'alumne, ni de les informacions que els professors tenen sobre els alumnes,
relatives a l'origen socioeconòmic i ètnic, les quals generen unes expectatives
sobre els alumnes que influeixen en les qualificacions que se'ls atribueixen. La
dependència entre les avaluacions escolars, i la constància de la trajectòria deís
alumnes dins els sistemes educatius, resultat d'aquesta dependència ja van ser
estudiades en profunditat per Noizet i Caverni (1978).
Una altra cosa que es deriva de les conclusions de les investigacions és la
importància de la dinàmica que s'inicia en els primers cursos de cares al futur
desenvolupament de l'infant. Es deriva, per tant, la importància dels primers anys
d'escolarització en tant que els resultats escolars dels alumnes en aquests anys
esdevindran, amb moltes probabilitats, predictors dels resultats futurs.
C

4.2. Un estudi realitzat a la ciutat de Girona
A conclusions semblants hem arribat nosaltres a partir de la revisió de les
dades obtingudes en un estudi realitzat l'any 1991 a Girona. L'objectiu d'aquesta
investigació era estudiar si en el context escolar gironí resultava correcte parlar
de dinàmiques escolars negatives. La hipòtesi la vam formular de la següent
forma: Els alumnes amb un rendiment escolar elevat al final de cicle o a final de
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vuitè manifsten una trajectòria constant de rendiment elevat al llarg de
l'escolaritat, mentre que els alumnes amb un rendiment escolar baix a final de
cicle o a final d'EGB manifesten una trajectòria de rendiment baix al llarg de la
seva escolaritat.

4.2.1.

Població i mostra

La població objecte d'estudi estava formada pels alumnes de les escoles
públiques de Girona que van finalitzar cinquè i vuitè curs d'EGB l'any 1990, amb
rendiment escolars extrems. Les dades foren recollides l'any 1991. Com a
indicador del rendiment escolar vam utilitzar les qualificacions atorgades pels
professors com a nota global de final de curs. Així, es consideraven alumnes del
grup extrem d'èxit escolar els que tenien una qualificació global d!excel, lent com
a nota de final de cicle, mentre que es considera el grup extrem de fracàs el que
obtenia una qualificació d'insuficient a final de cicle.
La mostra, que es va obtenir mitjançant un mostreig intencional, estava
constituïda pels alumnes que van finalitzar cinquè i vuitè d'EGB, amb nota global
final d'excel.lent o d'insuficient de 9 de les 13 escoles públiques de escoles de
Girona i una escola pública de LLoret de Mar.10 Vam solicitar l'autorització de
la Delegació d'Ensenyament a Girona per a poder consultar els expedients dels
alumnes d'aquestes escoles, garantint-los la confïdencialitat de les dades. El total
d'excel.lents i d'insuficients obtinguts a partir de la consulta dels expedients del
alumnes d'aquests cursos en aquestes escoles es resumeixen en la següent taula 2.
Núm. d'excel.lents
Nu m de suspesos
Total alumnes

Alumnes de 8è d'EGB
51
107
158

Alumnes de 5 d'EGB
58
23
88

Taula 2: Mostra

4.2.2.

Variables

El rendiment acadèmic del final de l'EGB o del final del cicle mitjà
constituien les dues variables criteri del conjunt de variables de la nostra recerca.

10

Les escoles foren Carme Auguet, Dalmau Carles, Lorenzana, Bruguera, Eiximenis, Santa
Eugènia, Migdia, Montjuïc, i Montfalgars, i de l'escola Pere Torrent, de LLoret de Mar
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Aquesta variable constava de dues categories: la categoria insufucient (1) i la
categoria excellent (5).
El rendiment acadèmic previ als cursos de 8è i 5è d'EGB el vam
operativitzar com les notes de matemàtiques, de llengua i globals de tots els
cursos anteriors. De cada una de les variables vam considerar les 5 categories
tradicionals: excellent, notable, bé, suficient i insuficient. Les qualificacions "ben
assolit", "poc assolit", etc. que figuraven en els expedients dels alumnes de cicle
inicial i mitjà van ser considerats en una categoria equivalent a les cinc
categories tradicionals..
Després de consultar els expedients vam observar que ens mancaven
dades d'alguns alumnes en alguns cursos. Per això, quan en una variable la
quantitat de dades desconegudes superava el 40% dels casos van decidir no tenirla en compte. Per les dades de cinquè curs les variables considerades finalment
van ser les que figuren a la taula 3 i les de vuitè a la taula 4.

N5
NI
N3
N6
N2
N4

Nota Global de cinquè curs
Nota de Matemàtiques de cinquè curs
Nota de llengua de cinquè curs
Nota Glogal de segon curs
Nota de Matemàtiques de segon curs
Nota de Llengua de segon cus
Taula 3: Variables considerades pel grup de cinquè curs
Nota global de vuitè curs
Nota de matemàtiques de vuitè curs
Nota de llengua de vuitè curs
Nota global de setè curs
Nota de matemàtiques de setè curs
Nota de llengua de setè curs
Nota global de sisè curs
Nota de matemàtiques de sisè curs
Nota de llengua de sisè curs
Nota global de cinquè curs
Nota de matemàtiques de cinquè curs
Nota de llengua de cinquè curs
Nota global de segon curs
Nota de matemàtiques de segon curs
Nota de!
Taula 4: Variables considerades pel grup de vuitè curs
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4.2.3.

Mètode

La recollida de les dades es va efectuar durant els mesos de febrer i març
de l'any 1991. Es van consultar els expedients dels nens de les escoles que hem
esmentat al començament i es van seleccionar els que a finals de vuitè i a finals
de cinquè del curs 1989-90, havien obtingut una qualificació global d!excellent o
d'insuficient. Les dades corresponents a les variables només es van recollir dels
alumnes pertanyents a aquests grups extrems.
El tractament de les dades l'hem fet mitjançant el paquet estadístic
SPSSX. Les dades procedents dels expedients dels alumnes de cinquè i de vuitè
es van analitzar per separat. Com que el que ens interessava era estudiar la
constància de les qualificacions al llarg dels cursos en aquests dos grups
d'alumnes, la tècnica utilitzada fou el coeficient de correlació de Pearson.
Per dur a terme l'anàlisi estadística vam haver de recodificar les variables
referides a les qualificacions escolars, convertint-les en variables de caire
quantitatiu. Comunment, a les categories de les qualificacions se'ls assigna un
valor numèric i això és el que hem fet en aquest estudi. Així, vam atorgar els
següents valors a cada categoria: Excel·lent = 9, Notable = 7, Bé = 6, Suficient =
5, Insuficient = 3. Aquesta transformació, si bé introdueix un punt d'artificialitat
respecte a les variables originals, ens permet realitzar l'estudi de l'estabilitat de
les qualifcacions. Partíem de les qualificacions que es trobaven a l'expedient de
l'alumne i les hem transformat en un valor numèric que sol ser el valor que
normalment es dóna a cada una de les categories de rendiment escolar.

4.2.4.

Resultats

La matriu de correlació per les qualificacions de cinquè curs s'exposa a la
taula 5. S'observa que a un nivell de confiança 99% les correlacions entre les
qualificacions dels alumnes de cinquè curs d'EGB resulten significatives. Pel que
fa a les qualificacions dels alumnes de vuitè curs, els coeficients de correlació
(taula 6) també resulten significatius a un nivell de confiança del 99%.
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N5
NI

NI
.9488
(81)
p=.000

N2
.8059
(59)
p=.000
.8273
(66)
p=.000

N2

N3
.9518
(81)
p=.000
.8946
(88)
p=.000
.7625
(66)
p-.OOO

N3

N4
.8010
(59)
p=.000
.8081
(66)
p=.000
.8687
(66)
£=.000
.8124
(66)
p=.000

N4

N6
.8160
(59)
p=.000
.8208
(66)
p=.000
.9237
(66)
p=.000
.7787
(66)
p=.000
.9213
(66)
p=.000

Taula 5: Matriu de correlacions de les variables de cinquè curs

NI

N2

N3

N4

NS

N6

N7

N8

N7
N6
NS
N4
N3
N2
.8849
.9172
.8782 .8411 .8242 .9188
(131) (137) (144) (104) (146) (135)
p=.000 p=.000 p=.000 p=,000 p=.000 p=.00
0
.8686 .8411 .8114 .8983 .8997
(130) (135)
(93)
(135) (133)
p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.00
0
.8440 .7740 .8484 .8106
(99) (134) (140)
(140)
p=.000 p=.000 p=.000 p=.00
0
.7754 .7952 .7812
(109) (140) (138)
p=.000 p=.000 p=.00
0
.8048 .7628
(100) (97)
p=.000 p=.00
0
.9132
(133)
p=.00
0

N8
N9
.8579 .8199
(136) (144)
p=.00 p=.00
0
0
.8519 .8170
(135) (133)
p-.OO p=.00
0
0
.8670 .7953
(141) (140)
p=.00 p=.00
0
0
.7849 .8671
(139) (151)
p=.00 p=.00
0
0
.7537 .7664
(98) (109)
p=.00 p=.00
0
0
.8626 .8408
(134) (140)
p=.00 p=.00
0
0
.8520 .7999
(140) (138)
p=.00 p=.00
0
0
.8320
(139)
p=.00
0

N14
N13
N1S
N10
N12
NH
.9731
.8881 .8549 .8666 .8210
.8187
(104) (128) (132) (143) (104) (151)
p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=,000 p=.000

.7753 .9317 .8402 .8541 .8090 .9042
(94) (135)
(130) (133) (133)
(93)
p=,000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000
8737 .7762 .8573
.7458 .8528 .8719
(99) (131) (135) (139) (100) (142)
p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000
.8064 .7776 .8866 .7850 .8287
.7813
(109) (129) (133) (150) (110) (151)
p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000
.8480 .7903 .7538 .7607 .8862 .8115
(108) (110) (110)
(93)
(92)
(110)
p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000

.8137 .8806 .8319 .8597 .7977 .9471
(100) (127) (131) (140) (100) (147)
p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000
.7919 .9337 .8123 .8452 .7826 .8995
(140)
(130) (134) (138) (98)
(97)
p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000
.8997 .8552 .8003 .8608
.7747 .8441
(99) (141)
(98) (130) (134) (139)
p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000 p=.000
.7944 .7893 .7490 .8782
(109) (129) (133) (150)
p=.000 j=.000 p=.000 p=.000
.7733 .7336 .8021
(93) (108)
(92)
p=.000 p=.000 p=.000
.8530 .8470
131) (128)
p-.OOO p=.000
.8336
(132)
p=.000

N9

N10
NÚ

N12
N13
N14

Taula 6: Matriu de correlacions de les variables de vuitè curs
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.7871
(110)
p=.000
.9152
(110)
p=.000
.7926
(93)
p=.000
.7552
(94)
p=.000
.7937
(109)
p=.000

.8335
(151)
p=.000
.8113
(110)
p=.000
.8897
(131)
p=,000
.8584
(135)
p=.000
.8784
(150)
p=.000
.8303
(111)
p=.000

A l'hora de treure conclusions de l'anàlisi realitzat hem de tenir en compte
que les transformacions que hem hagut de fer de les variables han pogut afectar
els resultats de l'estudi. Malgrat això, si volíem observar la covariació de les
qualificacions escolars de grups extrems de rendiment a les escoles de Girona
havíem de recórrer a un coeficient que ens permetés establir aquesta covariació, i
aquest és el coeficient de correlació de Pearson. Tanmateix, pensem que a partir
dels resultats obtinguts es poden treure unes conclusions bastant interessants.
Les elevades correlacions que existeixen entre les qualificacions dels
diferents cursos i la direcció positiva d'aquestes correlacions ens indiquen que els
alumnes tendeixen a mantenir estables les seves qualificacions al llarg dels
cursos: obtenen qualificacions elevades amb constància, o bé qualificacions
baixes també amb constància al llarg de l'escolaritat. Algunes correlacions poden
resultar òbvies, corn és el cas de la correlació entre les qualificacions globals de
cada curs i les qualificacions de matemàtiques i de llengua del mateix curs, pel
fet que la qualificació global incorpora les qualificacions de les diferents
assignatures del curs. Cal assenyalar, però, els alts índexs de correlació obtinguts,
no només entre les qualificacions d'una mateixa matèria, sinó també entre les
qualificacions de matemàtiques i llengua dels diferents cursos.
L'objectiu principal d'aquest estudi consistia a provar si en el context
gironí es produien unes dinàmiques escolars manifestades mitjançant una
estabilitat del rendiment al llarg de l'escolaritat. La consulta dels expedients dels
estudiants ens ha permès comprovar, tal com hem exposat a partir de les anàlsis
descriptives, que els alumnes que pertanyen als grups d'altes qualificacions han
tendit a obtenir qualificacions elevades en els cursos anteriors, mentre que els que
pertanyen als grups amb baixes qualificacions han tendit a obtenir també
qualificacions baixes en els cursos anteriors.

4.3. Conclusions
A partir de la recerca realitzada es constata que el context escolar gironí
presenta alguns fenòmens que no són exclusius d'aquest. Al llarg d'aquest capítol
hem vist com la recerca educativa ha obtingut dades que apunten vers l'estabilitat
del rendiment dels alumnes al llarg dels cursos. Aquest fenomen s'ha constatat en
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diferents contextos i nosaltres hem obtingut dades que inidquen que en el context
gironí també es produeix. Tot el treball realitzat fins aquí ens porta a admetre que
existeixen unes dinàmiques escolars en el sentit que les hem definit en l'apartat
4.1., és a dir, com al procés escolar d'un estudiant, que es manifesta a través de
certa estabilitat en les qualificacions, que el pot conduir o no a la situació de
fracàs escolar. Quan aquestes qualificacions es mantinguin baixes al llarg dels
cursos direm que l'alumne està desenvolupant una dinàmica escolar negativa.
Prenent els indicadors de rendiment d'un determinat nivell educatiu, el
rendiment obtingut en cursos anteriors es configura com la variable més
relacionada, i amb més poder de predicció del rendiment posterior. Això sembla
indicar que el rendiment és el que manté una major estabilitat al llarg de
l'escolarització: podem acceptar el fet que un infant que tingui nivells baixos de
rendiment en els primers cursos de l'escolaritat tindrà, amb molta probabilitat,
rendiments baixos en finalitzar les etapes posteriors. L'explicació d'aquest fet es
pot adduir a múltiples aspectes. Es pot recórrer a explicacions basades en
l'estabilitat de factors aptitudinals i intel·lectuals del subjecte, o als condicionants
socials i culturals d'aquest. Algunes recerques troben que les relacions són molt
més elevades quan el criteri de rendiment són les qualificacions escolars que
quan són proves estandarditzades. Els ja citats Noizet i Caverni (1978) aporten
dades sobre la dependència de les avaluacions en el sentit que quan un avaluador
coneix les notes anteriors d'un alumne tendeix a reduir la distància entre la nota
que ell li assigna i les notes anteriors. Això significa que el rendiment té una sèrie
de components subjectius, que sorgeixen principalment de les percepcions i les
expectatives que es forma el professor del nen.
Aquestes conclusions a les quals ha arribat la investigació educativa ens^
ajuden a configurar la situació problemàtica que constitueix el punt de partida de
la nostra tesi. D'una banda, l'existència d'una estabilitat de les qualificacions
escolars al llarg dels cursos. Aquesta conclusió podria fer-nos caure, com ha hem
esmentat anteriorment en aquest capítol, en la creença que existeix un cert
determinisme al qual aparentment s'aboca la trajectòria escolar de cada subjecte.
Des del nostre punt de vista cal ser prudents amb les interpretacions. El
fet que alguns infants desenvolupin unes dinàmiques escolars que els pot abocar
al fracàs escolar fa que ens haguem de plantejar quin paper juga l'escola de cares
a la modificació d'aquestes dinàmiques. Més que pensar en un determinisme hem
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de preguntar-nos quines són les dificultats que es troben a l'hora de modificar el
rendiment escolar dels estudiants. Aquestes dificultats poden ser degudes a
moltes causes: des de a la dificultat dels mestres per modificar l'opinió que tenen
dels estudiants, fins a les dificultats per trobar estratègies educatives adequades
per millorar els aprenentatges dels estudiants i, conseqüentment, els seus
resultats, i fins a les dificultats associadels als efectes que l'entorn social i
familiar exerceix sobre els infants.
Tal com hem dit en aquest capítol nosaltres volem situar-nos en el context
de l'escola i aportar alguns elements que puguin contribuir a la modificació de les
dinàmiques escolars negatives que alguns infants desenvolupen. La nostra
perspectiva és que els esforços tant des de la investigació educativa com des de la
pràctica haurien d'encaminar-se a :
•

•

Trobar estratègies educatives que, des de l'escola, possibilitin la
modificació de les dinàmiques escolars negatives que alguns infants
desenvolupen ja des dels inicis de la seva escolaritat, i.
trobar elements útils per possibilitat que aquests dinàmiques negatives es
modifiquin el més aviat possible, evitant que s'estabilitzin.

Conscients de les dificultats que suposa treballar un problema tan sovint
assenyalat pels investigadors no hem orientat la nostra investigació a la recerca
d'una solució sinó a la recerca d'alguns elements que ens permetin avançar en la
investigació i la pràctica educatives sobre la qüestió de les dinàmiques escolars
estables. Davant d'aquesta situació problemàtica ens plantegem dur a terme una
investigació que se situï en la perspectiva de la prevenció del desenvolupament
de les dinàmiques escolars negatives i, per tant, en la perspectiva de la prevenció
del fracàs escolar. La seva finalitat és obtenir informació teòrica i empírica
sobre algunes variables que puguin resultar rellevants per articular, des de l'aula
escolar, intervencions educatives destinades aprevenir el desenvolupament de les
dinàmiques escolars negatives. En base a aquesta primera aproximació realitzada
a la problemàtica del fracàs escolar i del rendiment dels alumnes establirem que
quan parlem de variables rellevants ens referim a variables que contribueixin a
la prevenció en els següents tres selntits:
A) Hauran de ser variables,,qjúe resultin suficientment importants com per
permetre identificar d'és d1^ l'aula escolar infants que es puguin trobar en una
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situado de més perill -de més risc- de desenvolupar aquestes dinàmiques
negatives. Això implica, per tant, que les variables han de permetre la
identificació abans que la situació de fracàs escolar es produeixi.
B) Hauran de resultar suficientment importants de cares a disminuir el perill o
evitar el desenvolupament de dinàmiques negatives. És a dir, que la seva
modificació contribueixi a evitar que els infants arribin a la situació de fracàs
escolar.
C) La seva rellevància hauria de venir donada també per la seva modificabilitat
mitjançant accions educatives dutes a terme a l'escola i a l'aula,
modificabilitat que ha de permetre que es pugin emprendre accions
educatives, des de la mateixa aula escolar, que ajudin a canviar les
dinàmiques negatives. És a dir, haurien de ser variables en base a les quals
articular línies d'acció educativa a dur a terme des de l'aula escolar.
En els capítols que segueixen presentem els resultats de les diferents
passes que hem anat realitzant per tal d'aconseguir identificar algunes d'aquestes
variables.
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CAPÍTOL II: VARIABLES ASSOCIADES AL FRACÀS i AL RENDIMENT ESCOLAR

1.

INTRODUCCIÓ
El fracàs escolar és, tal com hem vist, un problema de repercussions

personals i socials importants. A pesar de ser un concepte ambigu i relatiu, i de
ser-ho també el de rendiment escolar, que s'utilitza com a indicador de l'èxit i del
fracàs escolar, el cert és que a les escoles hi ha infants que es diu que tenen un
rendiment baix, que se'ls qualifica amb notes baixes, que suspenen, que no
obtenen el títol de Graduat Escolar, que no acaben l'escolaritat obligatòria, etc.
Hem vist en el capítol anterior que la situació de fracàs escolar és fruit d'un
procés, d'una dinàmica que s'inicia moltes vegades als primers anys de
l'escolaritat, que presenta certa estabilitat, i que és difícil de modificar. Davant
d'aquesta situació problemàtica i apb la finalitat d'identificar algunes variables
que puguin ser rellevants per articular, des de l'escola, intervencions educatives
dirigides a la prevenció, hem realitzat\una revisió de la recerca sobre variables
que incideixen en el rendiment escolar diels infants.
El propòsit que ens guiava en el moment de començar a realitzar aquesta
revisió era el de fer una classificació de les variables que la investigació des de
diferents àmbits havia identificat com a variables que incideixen en el rendiment
escolar dels estudiants. Pensàvem que conèixer les aportacions teòriques entorn
d'aquest tema ens podia ajudar a delimitar algunes variables modificables
mitjançant la intervenció educativa escolar, i d'importància per a la prevenció.
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Aquest propòsit inicial ens va portar a revisar una quantitat considerable
d'investigacions, i a consultar recopilacions de recerques ja fetes entorn d'aquest
tema.
En les primeres fases vam constatar que les diferències de rendiment
escolar entre els subjectes s'han intentat explicar per la interacció de múltiples
variables que formen una complexa xarxa difícil d'analitzar. Això dificultaria
l'elaboració d'una classificació. La majoria dels estudis i recerques dutes a terme
des dels àmbits pedagògic, psicològic i sociològic, han provat de calcular el pes
que les diferents variables tenen en l'explicació del rendiment, però no han arribat
a resultats unívocs.
A mesura que anàvem revisant la literatura constatàvem un seguit de
problemes de la investigació entorn de les variables que incideixen en el
rendiment escolar. Aquests problemes, que exposem a continuació, ens van fer
desdir d'intentar dur a terme una classificació de les variables. Malgrat això, la,
revisió va ser d'una importància cabdal per conèixer que no podíem partir
únicament d'aquest conjunt de teoria per identificar variables rellevants per la
prevenció des de l'escola, la qual cosa constitueix l'objectiu de la tesi. La
rellevància d'aquestes variables que, des del nostre plantejament i tal com hem
explicat en els anteriors capítols, ha de venir donada per:
•
•
•

el fet de permetre identificar infants en situació de perill de desenvolupar
dinàmiques escolars negatives el més aviat possible.
el fet que la seva modificació pugui contribuir a disminuir el perill -el riscde desenvolupar aquestes dinàmiques, i
el fet que han de ser modificables des de l'escola i mitjançant la intervenció
educativa que des d'allà es pot dur a terme,

no la podíem determinar únicament a partir de les troballes obtingudes de la
investigació sobre variables que incideixen en el rendiment escolar. La revisió
realitzada va evidenciar que necessitàvem un enfoc que ens ajudés a analitzar
aquestes variables des dues perspectives alhora: des de la perspectiva de l'aula
escolar i des de la perspectiva de les intervencions preventives que s'hi poden dur
a terme. Nosaltres vam trobar elements per aquest enfoc en la literatura sobre el
tema del risc i dels factors de risc, la revisió de la qual ens va portar a definir un
model d'anàlisi de les variables que incideixen en el rendiment des de la
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perspectiva de l'aula escolar -que serà presentat en posteriors apartats- en el qual
es pren en consideració el paper que poden teñir aqüestes com a. factor s de risc,
terme que, tal com exposarem, es troba estretament vinculat al de prevenció.
Hi ha infinitat de recerques que, des de diversos àmbits, han intentat
esbrinar la relació de diferents variables amb el rendiment escolar dels estudiants.
La gran quantitat de bibliografía ha suposat una dificultat a l'hora de realitzar una
revisió exhaustiva. Les investigacions no provenen només del camp de la
Pedagogia sinó també del de la Sociologia i del de la Psicologia. Malgrat que
moltes recerques prenen en consideració variables vinculades a aquests tres
àmbits, no es duen a terme a partir de plantejaments realment interdisciplinars.
A un nivell més concret, els problemes que presenta la investigació sobre
les variables que incideixen, expliquen o es troben associades al rendiment
escolar i, en darrer terme, a l'èxit i fracàs escolar, ens sembla que són de tres
tipus: $ ordre terminològic, à! ordre metodològic i problemes referits a la seva
relació amb la pràctica educativa. A la taula 7 presentem un esquema d'aquests
problemes.
Tipus de problemes

Dificultats
<»• Manca d'univocitat en el llenguatge

D'ordre terminològic

- Definició de variables i •*• Diferents mesures del rendiment
•*• Diferents instruments per mesurar
la seva mesura
les variables
- Disseny de la recerca
<*• Manca d'estudis longitudinals
«• Manca
d'estudísx
des /"de
perspectives no positivistes/
"• Simplificació
excessiva
o
complexi-tat
- Anàlisi de les dades
**" Anàlisis quantitatives i manca
d'altres tipus d'anàlisi
- Conclusions
•*" Contradiccions entre les investigacions
*" Manca de rèpliques que permetin
comparar les conclusions
"• Dissociació entre investigació i
En relació a la incidència en la pràctica educativa
pràctica
•*" Dissociació entre el paper de
l'investigador i el paper del pràctic
•*" Manca de recerques sobre la
incidència
de
determinats
programes en la millora dels
aprenentatges

D'ordre metodològic

Taula 7: Dificultats en la investigació sobre les variables associades al rendiment escolar
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Diem que presenta problemes àïordre terminologia en el sentit que els
termes emprats per designar diferents variables o constructes no tenen un
significat unívoc en les diverses investigacions. Sabem que en la recerca
educativa i, en general, en la recerca en el camp de les ciències humanes, resulta
difícil que els investigadors arribin a acords sobre les definicions de molts
termes. Aquest problema és general de tot el camp de la investigació educativa,
tal com assenyalava Vidal Xifre (1989):
"En el camp teòric estem realment distants de posseir una terminologia científica
reconeguda i acceptada. Proliferen termes buits d'un contingut acceptat per la
majoria d'investigadors en educació. Falten estructures conceptuals amb sgnificació
inequívoca que pugin traduir-se en realitats operables i controlables." (Vidal Xifre,
1989:150)

També en el camp de la psicologia els investigadors constaten
l'existència die problema de la terminologia. En referència, per exemple, a
l'autoconcepte Broc Cavero (1994) i González i Tourón (1992) assenyalen el
problema de la terminologia. Broc Cavero (1994), referint-se als estudis sotire
sobre autoconcepte i rendiment acadèmic, comenta:
"En aquesta mateixa línia, i a pesar dels esforços constatats per entreveure les
relacions entre l'autoconcepte, l'autoestima i el rendiment acadèmic, s'observa una
heterogeneïtat en els models teòrics dels que es parteix, bé perquè no es troben
suficientment elaborats, com pel caràcter divers o relativament reduccionista dels
marcs teòrics en els que es fonamenten; la qual cosa dificulta la contrastació dels
resultats obtinguts en investigacions empíriques i la utilització d'un "llenguatge
comú" entre els diferents autors" (Broc Cavero, 1994:282)

Així, i pel que fa a la investigació sobre el rendiment escolar és poc
freqüent que diferents investigadors utilitzin el mateix terme per anomenar un
mateix constructe o constructes semblants. Com veurem al llarg de les properes^
pàgines, resulta difícil diferenciar clarament entre variables com estil cognitiu,
estil d'aprenentatge, estratègies d'aprenentatge, habilitats d'aprenentatge, o bé
entre personalitat i temperament, per exemple. Sovint es produeixen aquests
problemes terminologies perquè es parteix de perspectives, teories o models
diferents. Amb tot, el problema no està tant en l'ús d'aquestes perspectives
diferents sinó en el fet que a vegades no s'explicita de quina teoria es parteix, i
altres vegades, dins d'un mateix model, no hi ha continuïtat de recerques que
investiguin les relacions de les diverses variables amb el rendiment. El mateix
podríem dir sobre la definició del terme rendiment. No insistim aquí perquè ja
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n'hem fet esment en presentar el problema que ens ocupa en aquesta investigació.
Les diferències en la definició de les variables i les diferències en la definició del
mateix terme de rendiment acadèmic fa que sigui molt difícil poder comparar els
resultats obtinguts per les diferents investigacions en aquest camp, i en
conseqüència, arribar a acords quant a les conclusions a les quals ha s'ha arribat.
Hem detectat també problemes d'ordre metodològic tant en la definició de
les variables i la seva mesura, com en el propi disseny de la recerca, en l'anàlisi
de les dades i en les seves conclusions. Pel que fa a la definició de les variables ja.
hem comentat els problemes de terminologia. A aquests, cal afegir els problemes
d'operativització de les variables, derivats de la seva mesura. No ens referim
només a les diferents formes d'operativitzar la variable rendiment escolar sinó
també a les diferents formes d'operativitzar les variables que s'hi relacionen o que
hi influeixen. L'ús que en les diferents investigacions es fa d'instruments diversos
per mesurar les variables dificulta la comparació dels resultats. Veurem que la
mesura de la variable rendiment també varia entre les recerques. Molt sovint, i
sobretot a l'Estat espanyol, s'utilitzen com a indicadors del rendiment les
qualificacions que figuren als expedients escolars dels estudiants. Si l'aleatorietat
de les qualificacions escolars ja ha estat assenyalada per diversos autors (Noizet i
Caverni, 1978) això es complica ara quan a nivell dels primers cicles d'EGB no
s'atorguen qualificacions sinó que es fa un informe, en el qual sovint figuren les
expressions bé, molt bé, regular, malament. En altres països, per exemple, a
EEUU, s'utilitzen sovint les puntuacions mitjanes en proves de rendiment
acadèmic estandarditzades, com el SAT (Standard Achievement Test), d'abast
nacional. També s'utilitzen tests estandarditzats de rendiment. A vegades la
mesura de rendiment es basa en la valoració del professor, o en el fet d'estar
diagnosticat com a estudiant amb dificultats d'aprenentatge i estar rebent
educació especial durant part del temps escolar. També els problemes derivats de
les diferents mesures de les variables dificulten que les conclusions que s'obtenen
dels diversos estudis puguin comparar-se i acumular-se per arribar a conclusions
més generals. Això serà exposat amb més detall a l'apartat final d'aquest capítol.
Segons Bartolomé (1988), en els anys anteriors a 1983 hi havia un
predomini de la investigació descriptiva sobre els altres tipus d'estudi en la
investigació educativa en general a l'Estat espanyol i, a partir d'aquest any s'inicia
una diversificació en els dissenys, els quals comencen a orientar-se a la presa de
decisions i a la comprensió dels processos d'ensenyament-aprenentatge. No
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obstant, l'autora assenyala que juntament amb aquestes noves tendències "es
troba una lina de continuïtat en els estudis orientats a la recerca de relacions entre
variables psico i socioeducatives, amb mètodes d'anàlisi multivariades, en
mostres extenses i -generalment- de tipus ex-post-facto" (Bartolomé, 1988:104)
Com veurem, els dissenys de les investigacions sobre rendiment escolar es solen
tenir un caràcter descriptiu i solen utilitzar metodologies quantitatives de
recerca, amb disenys basats en el controld e variables i amb la finalitat de
generalitzar esl resultats. Per tant, podem dir que es troben dins de la línia de
continuïtat assenyalada per Bartolomé (1988).
Dins d'aquest marc, la investigació sobre les variables que expliquen el
rendiment es troba amb el problema del caràcter multidimensional del concepte1,
la qual cosa dificulta que es puguin aïllar variables i controlar-les eficaçment.
Garanto, Mateo et al (1985), en un article sobre els models d'anàlisi dels
determinants del rendiment acadèmic, ja observaven les dificultats de la
investigació sobre aquest tema per abarcar -previ aïllament i identificació- la
totalitat dels paràmetres que afecten el rendiment així com la multiplicitat
d'interaccions que es produeixen entre ells. És, en part, per aquesta raó que la
major part de la recerca duta a terme sobre aquest tema té un caràcter )
marcadament descriptiu i predictiu i, segons assenyala Rodríguez Espinar (1985),
n'hi ha poques que emprin metodologies experimentals. Alguns autors utilitzen
dissenys de tipus experimental sobretot quan es tracta de veure si la introducció
d'alguna variable o la seva modificació produeix canvis en el rendiment escolar
dels estudiants. Amb tot, veurem que aquests estudis són més aviat escassos,
probablement per raons com les dificultats tècniques, el cost, i les implicacionsètiques que en investigació educativa suposa la manipulació experimental
d'algunes variables. Pel que fa a l'abast temporal de les investigacoins, Rodríguez
Espinar ja va assenyalar l'any 1985 l'existència d'una preponderància d'estudis
transversals enfront dels estudis longitudinals. La nostra revisió ens confirma que
aquesta continua essent la tònica general. Tampoc hem trobat en l'estudi del
rendiment dissenys que fugissin dels models més clàssics, és a dir, no hem trobat

Malgrat que assenyalem la multidimensionalitat del concepte de rendiment escolar com un
problema que dificulta l'aïllament de les variables i el seu control de cares a la recerca, aquest
problema no és exclusiu del rendiment o dels fenòmens de fracàs escolar. La decisió entre intentar
copsar els fenòmens en la seva globalitat o bé fragmentar-los en els seus elements de forma que espuguin aïllar i controlar les variables és una de les dificultats amb les que ha d'enfrontar-se tot
investigador interessat en fenòmens humans i socials.
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estudis sobre variables relacionades amb el rendiment escolar que fessin
aproximacions més interpretatives al problema del rendiment o recerques més
vinculades al corrent sociocrítics. Al final del capítol aportem dades concretes
referides als dissenys de les investigacions revisades.
Les variables que incideixen en el rendiment acadèmic són tantes que els
investigadors opten, o bé per simplificar les recerques, enfocant-les vers l'estudi
de les relacions d'una o dues variables amb el rendiment escolar, o bé es
compliquen incorporant nombroses variables en l'estudi. L'evolució dels
programes informàtics ha permès poder treballar amb nombroses dades i realitzar
anàlisis multivariades amb relativa facilitat però comporta el perill de supeditar el
disseny de la investigació al disseny estadístic, amb el consegüent buidatge
teòric. Aquest problema, que és comú a tota la investigació educativa realitzada a
l'Estat espanyol a partir de 1983 segons assenyala Bartlomé (1988), l'hem trobat
també en el camp de les investigacions sobre rendiment escolar. Per Bartolomé,
"Contrasta, a vegades la pobresa de substantivitat teòrica en algunes
investigacions amb la sofisticació i complexitat del model estadístic que
possibilita l'estudi de la relació multivariada" (Bartolomé, 1988:106). S'observa
una tendència en els estudis sobre rendiment escolar a augmentar la complexitat
de les anàlisis de les dades. Veurem al final del capítol que una bona part de les
investigacions utilitzen tècniques correlacionáis i de regressió, i tècniques de
comparació de grups. Algunes investigacions utilitzen l'anàlisi discriminant i
pocs estudis, en el context català i espanyol, han intentat fer anàlisis de tipus
causal. Com veurem, les investigacions que hem revisat s'han dut a terme
emmarcades en els supòsits de la metodologia quantitativa, i utilitzant tècniques
estadístiques per a l'anàlisi de les dades. Com a darrer problema dins d'aquest
apartat volem assenyalar les dificultats que troben els investigadors per conèixer
quin tipus de relació o d'interacció s'estableix entre les variables, especialment en
les variables que constitueixen característiques dels subjectes, com l'autoconcepte
o la motivació, i el rendiment.
Pel que fa a les conclusions a les quals arriben els diferents estudis el
problema sorgeix quan trobem contradiccions aparents entre els diferents estudis.
En els tres seminaris sobre Models d'investigació educativa diferents autors van
assenyalar l'existència d'ambigüitats en els resultats de les investigacions
(Bartolomé, 1988) Les investigacions sobre rendiment no estan exemptes
d'ambigüitats i de contradiccions en els resultats. No obstant, diem que són
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aparents perquè podríem parlar veritablement de contradiccions entre recerques
si aquestes es realitzessin amb un disseny semblant, amb una mostra d'individus
del mateix tamany i característiques semblants, amb els mateixos instruments per
mesurar les variables, etc. Com que, tal com veurem al final del capítol, les
rèpliques d'estudis són molt poc freqüents, encara que ens trobem amb dos
estudis que tinguin el mateix objectiu, pel fet que es realitzen en contextos
diferents, amb individus diferents i amb diferent característiques, amb les
variables operativitzades de diferent manera, les conclusions que s'obtenen poden
ser contradictòries, però només de forma aparent, ja que en realitat es tracta
d'investigacions que no són fàcilment comparables. Tot això dificulta que es
puguin unificar les conclusions i dificulta arribar a una acumulació de
coneixments sobre el tema que ens ocupa.

ç

Finalment, ens trobem amb el problema de la relació que tot aquest
conjunt de recerca té amb la pràctica educativa. Un dels objectius de la
investigació educativa sobre la influència de diferents variables en els resultats de
l'aprenentatge i en el rendiment escolar ha de ser el d'arribar a conclusions
generals que augmentin el coneixement sobre el tema però també ha de ser el
contribuir a la millora de la pràctica educativa, buscant trobar respostes no tant
generals sinó més contextualitzades. En relació a aquest segon punt sembla que
la recerca educativa en aquest camp ha tingut poca repercussió en la pràctica
educativa. Alguns autors han criticat la manca de solucions que la recerca/ha
aportat a la pràctica eductiva (Sancho, 1992; Espinet, 1992). .kallós (1980)
considerava que la contribució de la recerca educativa a millorar la pràctica havia
estat bastant minsa:
"S'ha criticat en els darrers anys la producció de coneixement dins de la disciplina
de l'educació. Així per exemple Shulman ha postulat la necessitat d'una
reconstrucció de la investigació educativa que en la seva opinió no ha aconseguit
elaborar teories útils i només en una petita mesura ha contribuït a millorar la
pràctica diària de, per exemple, l'ensenyament" (Kallós, 1980:167)

Hem de continuar pensant el mateix després de més de deu anys? En el
cas de la investigació sobre el rendiment, aquesta manca de solucions s'evidencia
en el fet que el fracàs escolar i els problemes de rendiment continuen essent
encara molt preocupants, tal com hem exposat en el primer capítol de la tesi.
Sancho (1992) denuncia que a l'Estat espanyol manquen programes sistemàtics
d'investigació educativa, que hi ha molta dispersió d'estudis realitzats i hi ha
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dificultats per conèixer tot el que s'està fent malgrat l'existència de bases de dades
i xarxes de comunicació. Tot això dificulta saber quin tipus d'investigació es duu
a terme a l'Estat i quina incidència té en els centres d'ensenyament i en la pràctica
docent. A aquesta crítica, aplicada a la recerca sobre rendiment escolar, cal
afegir-hi que hem trobat pocs estudis sobre quina ha estat la repercussió a mig i
llarg termini de determinades intervencions destinades
aprenentatges i el rendiment escolar dels estudiants.

a millorar

els

El problema de la dissociació entre investigació i pràctica educatives va
lligat a un altre problema: la dissociació existent entre el rol d'investigador i el
rol de pràctic. El paper d'investigador s'ha reservat garirebé exclusivament per
les persones que treballen a la universitat, mentre que els pràctics han estat els
que treballen com a docents o com a educadors en general. La manca de
comunicació entre els ambients acadèmics universitaris i la pràctica educativa ha
anat generant que cada vegada les preocupacions d'investigadors i pràctics
estiguin més allunyades i que la comunicació entre ambdós esdevingui cada
vegada més difícil. En aquest sentit, Sancho (1992) expressa amb aquestes
paraules la manca de repercussió en la pràctica educativa de la investigació que
es realitza en el nostre país sobre el tema del fracàs escolar:
"Mentre que en altres llocs trobem investigacions encaminades a identificar i
analitzar l'èxit i l'eficàcia a l'Escola (Crandall et al, 1983; Pulían, 1982, 1985;
Huberman y Miles, 1984) í la problemàtica entorn de la seva gestió (Fullan, 1982),
aquí, des de finals dels anys setanta, el que proliferen són els estudis relatius al
"fracàs escolar". "Fracàs" que es xifra en la "incapacitat" dels alumnes per
respondre a les demandes del sistema escolar i no d'aquest per respondre a les
necessitats d'aquells.
"De tots aquests estudis, que consideren el centre, l'ensenyament, l'alumnat i el
professorat com a alguna cosa estàtica, és bastant difícil extreure coneixements que
proporcionin als professors principis en els que puguin basar la seva intervenció
docent, als quals es puguin referir per contrastar-la." (Sancho, 1982:52-53)

Ens ha resultat difícil identificar línies de recerca dels estudis sobre
rendiment escolar i les variables que l'influeixen o s'hi relacionen, i també ens ha
resultat difícil trobar una continuïtat entre les recerques. La majoria dels estudis
que hem trobat són estudis puntuals, amb poca coordinació entre ells. Això
comporta, en termes generals, que falti una base de coneixements teòrics elaborat
i sobretot articulats que permetin fonamentar realment la pràctica educativa.
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Amb tot, en aquest capítol intentem presentar una revisió significativa de
les investigacions que, des del camp de la pedagogia, però també des de la
psicologia i,en menys proporció, de la sociologia, s'han realitzat per estudiar
quines variables incideixen en el rendiment escolar dels estudiants i,
consegüentment, en l'èxit i el fracàs escolar. Aquesta revisió no l'hem duta a
terme, com dèiem al principi d'aquesta introducció, amb l'objectiu d'arribar a una
classificació de les variables que incideixen en el rendiment escolar sinó amb el
propòsit d'obtenir informació sobre les troballes de la investigació entorn, del
tema de les variables que incideixen en el rendiment escolar i veure la possiblitat
d'estudiar, a partir d'aquí, quines variables poden ser rellevants de cares a la
intervenció educativa preventiva des de l'escola.

2.

CRITERIS PER ORDENAR ELS RESULTATS DE LES INVESTIGACIONS
Per tal d'aconseguir el nostre objectiu de conèixer quines són les

aportacions de la investigació entorn del tema de les variables que incideixen en
el rendiment escolar ens calia partir d'algun criteri a l'hora d'agrupar els resultats
de les investigacions. El primer que vam fer va ser avariguar quins criteris havien
estat utilitzats per classificar les investigacions sobre rendiment escolar. La taula
8 presenta un esquema dels diferents criteris dels quals vam trobar referències a
la literatura consultada.
En funció del tipus de variables que intervenen a la recerca, les
investigacions s'han classificat en base a la naturalesa de les variables i en base
al paper que s'atorga a les variables en relació i al rendiment (Fuentes Vicente,
1985)2. En funció de les relacions que s'estableixen entre les variables, els
models de recerca s'han classificat en models additius, models mediacionals i

2

Segons Fuentes Vicente (1985) en funció del paper que s'atorga a les variables ens trobem amb
tres tipus de models: el model explicatiu, model predictiu i el model causal. En les investigacions
que segueixen el model explicatiu es busca descriure quines variables es creu que poden influir
més en el rendiment acadèmic. El model predictiu presenta uns factors com a variables criteri,
constituïdes pels indicadors del rendiment acadèmic -normalment, les qualificacions escolars- i
unes variables predictores del rendiment, intentant descobrir el poder que aquestes tenen per
predir els resultats escolars dels alumnes. S'estableixen associacions entre variables mitjançant
tècniques de correlació múltiple i regressió. Els models causals són l'alternativa al model prdictiu
i tenen com a objectiu descriure possibles relacions causals entre les variables de cares a
l'explicació del rendiment acadèmic i utlitzen tècniques com ara elpaf/z analysis.
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models interactius (Rodríguez Espinar, 1985; Garanto, Mateo et al, 1985)3.
Altres vegades la investigació sobre el rendiment s'ha classificat enfundó de la
metodologia de recerca utilitzada (Rodríguez Espinar, 1985) i, finalment, en
funció del paper que s'atorga a les variables relacionades amb la institució
escolar es distingeixen models input-ouput i models procés-producte (Rodríguez
Espinar, 1985; Garanto, Mateo etal, 1985)4
CRITERI
de
les
1. Variables que intervenen en 1.1. Naturalesa
variables
(Rodríguez
la recerca
Espinar, 1982,
1985;
CIREM, 1992)

1.2. Paper de les variables en
relació al rendiment
(Fuentes Vicente, 1985)
2. Relacions que s'estableixen entre les variables (Rodríguez
Espinar, 1985; Garanto, Mateo et al, 1985)

MODEL DE RECERCA
PSICOLÒGIC
SOCIOLÒGIC
DIDÀCTIC
BIOLOGISTA
PSICOSOCIAL
ECLÈCTIC
EXPLICATIU
PREDICTIU
CAUSAL
ADDITIU
MEDIACIONAL
INTERACTIU

DESCRIPTIVA
VS.
QUASIEXPERIMENTAL
TRANSVERSAL VS. LONGITUDINAL
4. Funció atribuida a la institució escolar (Rodríguez Espinar, INPUT-OUTPUT
PROCÉS-PRODUCTE
1985; Garanto, mateo et al, 1985)
3. Metodologia de recerca (Rodríguez Espinar, 1985)

Taula 8 : Classificacions dels models d'investigació sobre el rendiment acadèmic

3

En funció de les relacions que s'estableixen entre les variables Rodríguez Espinar (1985)
distingeix els models additius, mediacionals i interactius. En el model additiu, sigui quina sigui la
naturalesa de les variables, es considera que aquestes influexien directament en els resultats dels
alumnes de forma independent, però els seus efectes es considera que són sumatius. En els models
mediacionals (anomentats per Garanto, Mateo, et al, (21985), models multiplicatius o
interaccionistes) es considera que hi ha uns factors que influeixen en el rendiment acadèmic no
d'una forma directa sinó a través de la mediació exercida per altres factors més propers. En aquest
tipus de model adquireix importància la distància causal d'una variable en l'assoliment d'un
determinat efecte. Els estudis sobre la influència del clima escolar i el clima social en els resultats
dels estudiants entren dins d'aquest grup. Les recerques dins dels models interactius consideren la
simultaneïtat dels efectes de les variables, és a dir, els resultats de l'ensenyament, a la vegada que
estan influenciats per una sèrie de factors (personals, situacionals o didàctics) generen també
interaccions recíproques que afecten aquests mateixos factors considerats com a determinants. Un
exemple d'aquest cas és el referit als efectes circulars de l'autoconcepte acadèmic i l'èxit-fracàs
escolar.
4

Segons Garanto, Mateo et al (1985) l'objectiu dels model input-output (entrada-sortida) és
identificar les diferednts font de diferenciació independentment dels processos relacionas que es
donen entre els protagonisrtes del procés d'aprenentatge. Dins d'aquest models s'han considerat
tant entrades referides a l'alumne, com al professor com al medi però, segons els autors, s'ha fet
des d'una òptica productiva. Els models procés-producte en l'estudi de rendiment, en canvi,
prenen en consideració tota una sèrie de variables que es generen i actuen en el context exclusiu
del marc escolar, per exemple les pràctiques i conductes docents i discents.
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Pel fet que el nostre objectiu no era classificar les investigacions sinó els
resultats d'aquestes i que el nostre interès es centrava en conèixer les aportacions
de les investigacions sobre la incidència de diverses variables en el rendiment
escolar, vam creure que calia agrupar aquestes aportacions sobre la base de les
variables que intervenien en les recerques, més que no pas basar-nos en les
relacions que la recerca establia entre les variables o en la metodologia
d'investigació utilitzada. Classificar-los en funció de les variables ens podia
aportar informació sobre quines variables han estat estudiades com a possibles
determinants o com a variables associades al rendiment escolar, a quines
conclusions han arribat els diferents investigadors sobre la influència d'una
mateixa variable en el rendiment dels estudiants, i quines conclusions s'han
obtingut quanta variables que poden tenir una influència més important en el
rendiment dels estudiants. Aquesta informació ens serviria de base per aproparnos a l'objectiu de la investigació.
Pensàvem que, malgrat que agrupar les troballes de la recerca en funció
de les diferents variables estudiades suposava una pèrdua d'informació quant a les
possibles interaccions entre les variables, és a dir, implicava tenir poc en compte
la complexitat del fenomen, aquest tipus de classificació dels resultats ens
ajudaria a contemplar un ampli ventall de variables a partir del qual podríem
començar a analitzar la seva rellevància de cares a la intervenció educativa
preventiva des de l'escola.
Per això vam buscar quins models s'havien utilitzat per classificar les
aportacions de les investigacions sobre variables que incideixen en el rendiment
escolar. Així, vam trobar que l'any 1982, Rodríguez Espinar diferenciava quatre
models d'anàlisi dels determinants del rendiment acadèmic: model psicològic,
model sociològic, model piscosocial i model eclèctic o d'interacció. L'any 1985
reduïa aquestes categories a tres, en funció de la naturalesa de les variables:
1. Models de caràcter psicològic. Aquests models busquen els deterrriinants en
les característiques personals inherents en l'alumne, tenen en compte tant les
dimensions dinàmiques de l'individu (motivació), com les dimensions
estàtiques (intel·ligència).
)
2. Models de caràcter sociològic. Busquen els determinants en els elements
estructurals i estàtics del context familiar, institucional i social. Aquest model,
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que en principi buscava la relació entre la historia acadèmica i la classe social
ha evolucionat actualment cap a un enfoc ecològic.
3. Models de caràcter didàctic. Busquen els determinants en l'actuació docent,
factors associats a les estratègies, mètodes, recursos, organització, etc. del
procés d'ensenyament i aprenentatge.
Els models psicosocial i eclèctic parteixen de la naturalesa de les
interaccions entre variables pertanyents a dos dels models esmentats o bé a tots
tres. El model psicosocial es basa en la importància que el mateix individu té
com a catalitzador de les experiències significatives. Les experiències socials de
l'individu són filtrades per ell mateix, a través del desenvolupament de les seves
característiques psicològiques, repercutint en elles. Dins d'aquest model hi ha
dues tendències. Una, intenta examinar els processos des d'un punt de vista
extern, observant com determinades variables d'estructura familiar i/o escolar, o
variables de procés com les actituds dels altres vers els subjecte, actuen sobre els
individus. L'altra tendència té els mateixos objectius però des d'un marc de
referència intern, buscant la significació que tenen aquells aspectes per l'individu,
tal i com ell els percep.
En l'estudi realitzat pel Centre d'Iniciatives i Recerques Europees a la
Mediterrània (1992) es classifiquen les recerques en funció d'uns models
explicatius, cada un dels quals es centra en un determinat tipus de variables:
1. Els models somatofisiològics i biologistes. Contenen estudis sobre la
repercussió de variables somàtiques i fisiològiques en el rendiment: aspectes
rellevants durant l'embaràs i perinatals, variables sensorials, salut, son, gana,
etc, però cal dir que són escasses les investigacions en l'àmbit educatiu que
inclouen aquestes variables.5
2. Els models psicològics i neuropsiquiàtrics. Inclouen les capacitats
intel·lectuals, les motivacions, actituds, interessos, l'autoestima i
l'autoconcepte.
3. Els models sociològics. Es preocupen per estudiar variables relacionades amb
l'origen social i cultural dels individus així com les pràctiques educatives

5 Gilly (1978) estudia ¿om les característiques somatofïsiològiques incideixen en el
desenvolupament físic, l'equijlibrí fisiològic de base i la salut, i com aquests factors afecten el
rendiment escolar posterior. Veure Gilly (1978): El problema del rendimiento escolar. Ed. OikosTau, Vilassar de Mar.
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familiars i aspectes relacionats amb la institució escolar, per tal d'esbrinar
quin efecte tenen sobre el rendiment escolar dels alumnes.
4. Els models pedagògics i sòciopedagògics, que es preocupen per les variables
que conflueixen en el procés instructiu, establint unes variables de context,
d'entrada, de procés i de producte.
Se'ns presentaven diferents problemes si volíem classificar les troballes de
la investigació en funció d'aquests models. En primer lloc, no tots els autors
incloïen dins d'un mateix model les mateixes variables. Per exemple, Rodríguez
Espinar (1985) considera que dins del model sociològic els aspectes estructurals i
estàtics del context social i familiar com a determinants del rendiment, mentre
que CIREM (1992) consideren que aquest model contempla també aspectes més
dinàmics, referits a les pràctiques educatives familiars. A aquest problema s'hi
afegia que no sabíem on hauríem de classificar les conclusions de la investigació
en relació a la influència de variables com ara el sexe o les habilitats socials en
l'explicació de les diferències de rendiment entre els alumnes.
Les dificultats de classificació d'alguns resultats de les investigacions
seguint aquests models ens van encaminar a buscar una altra manera d'agruparlos, continuant però amb la idea que el criteri havia de basar-se en les variables
estudiades en les investigacions. Per això vam buscar informació sobre quines
variables o grups de variables havien utilitzat altres autors per classificar les
conclusions de les investigacions sobre aquest tema. Alvaro Page (1990)
classifica els resultats de les investigacions en funció de dos grups de variables:
1. Un grup format per determinants contextuáis, que inclou tant les variables
sociofamiliars com les variables escolars, i
2. un segon grup composat pels determinants personals, que inclou la
intel·ligència i les aptituds, els estils cognitius, el sexe i la personalitat.
En una revisió d'investigacions sobre el mateix tema Gómez Dacal (1992)
les agrupa en recerques que es centren en variables referides a:
1. V entorn sociofamiliar de l'alumne: context sociofamiliar, tipus d'hàbitat i
2. trets personals de l'alumne: edat, sexe, sistema cognitiu, sistema afectiuactitudinal.
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Rodríguez Espinar (1986) agrupa els factors que expliquen el rendiment
acadèmic dels estudiants en:
1. Factors personals, que inclou intel·ligència i aptituds, actituds, motivacions i
interessos, autoconcepte i autoimatges personals.
2. Factors ambientals, tenint en compte que primer es va posar atenció a. factors
estructurals i estàtics de l'ambient (familiar, institucional i social) com classe
social, tipus de família, nivell d'estudis dels pares, tipus de centre, ubicació
del centre, tipologia de professorat etc. Més endavant es posa l'atenció en els
aspectes dinàmics "sobretot en considerar la institució escolar com un
sistema social de relacions entre família, professors i alumnes" (Rodríguez
Espinar, 1986:5) Sorgeix el concepte de clima escolar.
3. Factors didàctics: que inclouria estils d'ensenyament, trets personals del
docent, recursos didàctics, organització del docent, etc.
En l'àmbit nordamericà Wang, Haertel et al (1990) fan una revisió
d'estudis i investigacions nordamericanes sobre variables que influeixen en els
resultats de l'aprenentatge. Organitzen els resultats dels estudis en 228 items que
formen 30 escales, agrupades en sis categories més àmplies. Aquestes categories
inclouen, que ens mostren quin tipus de variables s'estudien en relació als
resultats de l'aprenentatge dels alumnes:
1.
2.
3.
4.

Variables de l'Estat i del districte,
variables contextuáis extraescolars,
variables relacionades amb el nivell escolar,
variables de l'estudiant,

5. variables relacionades amb el disseny de programes i
6. variables relacionades amb la implementació del currículum i el programa
instructiu, rutines i pràctiques instructives i clima de classe.
A l'hora de d'optar per un sistema de classificació dels resultats de les
investigacions volíem que fos una sistema senzill de classificació en el qual
tingués cabuda qualsevol variable que els investigadors haguessin estudiant en
relació al rendiment escolar. Des d'aquesta perspectiva tant el sistema utilitzat per
Alvaro Page (1990) com l'utilitzat per Rodríguez Espinar (1986) podia resultar
adequat. Així, tant en un cas com en l'altre es contempla un grup de variables -les
personals- que fan referència a característiques de l'alumne: intel·ligència,
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aptituds, personalitat, estil cognitiu, sexe, motivacions, interessos, autoconcepte.
En canvi, pel que fa a les variables sociofamiliars i escolars els autors utilitzen
diferents criteris. Alvaro Page (1990) consideren un grup de variables contextuáis
entre les quals s'inclourien tant les característiques sociofamiliars com les
variables referides a l'escola. Rodríguez Espinar (1986), per la seva banda,
considera un grup que anomena factors socials que inclourien tant variables
referides al context familiar com al context escolar i social, i un altre grup de
factors didàctics, més vinculats als processos d'ensenyament i aprenentatge.
Qualsevol d'aquestes opcions hagués pogut servir per dur a terme la revisió. No
obstant, des de la nostra perspectiva no podíem perdre de vista dues coses:
1. En primer lloc, aquesta revisió havia de servir per apropar-nos al coneixement
de possibles variables rellevants per a identificar infants en situació de perill
de desenvolupar dinàmiques escolars negatives. Si la identificació a la qual
ens referim nosaltres ha de poder dur-se a terme des de l'escola, caldrà fer-ho
en base a aquelles característiques dels infants que es puguin observar des de
l'escola i, sobretot, des de la mateixa aula. Conèixer les aportacions de la
investigació sobre la influència de les característiques personals dels
subjectes en el rendiment escolar ens podia ajudar a delimitar quines
d'aquestes característiques tenen una incidència més gran en el rendiment i,
per tant, han de ser tingudes en compte de cares a la prevenció de les
dinàmiques escolars negatives.
2. En segon lloc, aquesta revisió també havia d'apropar-nos al coneixement de
quines variables poden ser més modificables a través de la intervenció
escolar. És a dir, no només cal que la identificació es pugui fer des de l'escola
sinó que és necessari buscar també aquells camins que li permetin dur a terme
una intervenció educativa preventiva. Si ens situàvem en aquesta perspectiva
no podíem considerar dins d'un mateix grup variables escolars i variables
sociofamiliars perquè entre elles hi ha una diferència quant al seu grau de
modificabilitat. Les variables sociofamiliars tenen incidència en els alumnes
i, per tant, en els resultats escolars d'aquests, però la influència que pot tenir
l'escola per modificar aquestes variables és bastant limitada. En canvi, les
variables escolars, ja siguin contextuáis o didàctiques, són, de fet, els
instruments que cal articular de manera adequada per tal de realitzar
actuacions que ajudin a prevenir el desenvolupament de les dinàmiques
escolars negatives. Per això, vam pensar que era més adient considerar un
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grup de variables socials que inclourien tant aspectes referits a la família
(estàtics i dinàmics) com aspectes referits a l'origen i el medi social en
general, i un grup de variables escolars que inclourien tant els aspectes
contextuáis (estàtics i dinàmics) com els aspectes didàctics.
3. També havia de servir per obtenir informació sobre variables que podien
contribuir a la disminució del perill de desenvolupar dinàmiques escolars
negatives i, en darrer terme, fracàs escolar.
Així, finalment vam agrupar els resultats de les investigacions en funció
d'aquests tres grups de variables (taula 9):
1. Variables personals, que inclourien aquelles característiques dels alumnes
que s'havien investigat en relació a la seva incidència en el rendiment escolar:
intel·ligència i aptituds, estil cognitiu, personalitat, sexe, motivacions,
interessos i autoconcepte, que ja havien estat incloses en aquest grup tant per
Rodríguez Espinar (1986) com per Alvaro Page (1990) i per Gómez Dacal
(1992). A més d'aquestes vam incloure-hi totes aquelles característiques dels
infants que podien ser observades des de l'escola com les habilitats socials
dels infants i la interacció social amb el grup, i el que hem anomenat
característiques escolars de l'alumne, que inclouria algusn trets del procés
d'escolarització i el nivell de partida quant al bagatge cultural amb el qual
els alumnes inicien la seva escolarització. Finalment, dins de les
característiques personals de l'alumne hem considerat els resultats d'un
conjunt d'investigacions que relacionen les característiques del procés
d'aprenentatge dels subjectes amb els seus resultats escolars. En la revisió les
hem anomenat característiques individuals mediadores dels aprenentatges.
Aquestes inclouen els trets referits a l'autoresponsabilitat en els
aprenentatges i les habilitats d'autoaprenentatge (Wang i Peverly, 1987) i els
hàbits d'estudi.
2. Variables socials, que inclouen, segons la terminologia emprada per
Rodríguez Espinar (1986) característiques estructurals i estàtiques del medi
familiar i social, com l'origen i classe social, el medi sociocultural familiar, i
l'estructura familiar, i característiques dinàmiques com clima educatiu
familiar.
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3. Variables escolars, que inclouen els resultats de les investigacions sobre
característiques estàtiques relacionades amb la institució escolar com els
trets esturcturals del centre, l'agrupament d'alumnes, ratio professor-alumnes,
les característiques més dinàmiques com les interaccions entre professors i
alumnes i el clima de classe, i els referits a variable didàctiques com
característiques relacionades amb el professor, característiques del currículum
i sobre la metodologia didàctica.

••••-
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Tipus de centre
Agrupament dels alumnes
Ratio professor-alumnes
Durada del curs escolar
Característiques de la direcció i gestió del
centre escolar
Interacció professor-alumnes i clima de
classe
Característiques del professor
.____
Característiques del currículum i de la
metodologia didàctica.

Taula 9: Variables en funció de les que s'han revisat les investigacions

Ens hem basat en algunes revisions ja realitzades per diversos autors entre
els que cal citar Pérez Serrano (1981), Rodríguez Espinar (1982), Alvaro Page
(1990), Wang, Haertel, et al (1990), centrada en l'àmbit nordamericà, i les més
recents aportacions de Gómez Dacal (1992) i del Centre d'Iniciatives i Recerques
Europees a la Mediterrània (GIREM, 1992), ampliant les seves aportacions atób
,
1
la revisió d'investigacions espanyoles i estrangeres, sobretot de finals dels anys
vuitanta i dels anys noranta. Les recerques revisades abarquen des del nivellj de
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parvulari fins a l'escola secundària, tot i que hem inclòs també alguna referència
d'estudis relatius al nivell univeristari.
Tot seguit presentem de forma descriptiva la revisió que hem fet
d'investigacions que estudien les variables que indeixen en el rediment escolar,
per exposar, al final del capítol, una síntesi i unes conclusions, on exposem
quines són les contribucions d'aquesta revisió a l'assoliment dels objectius
plantejats en aquest capítol.

3.

VARIABLES PERSONALS ASSOCIADES AL RENDIMENT ESCOLAR

Tal com hem vist a la taula 9, dins del grup de variables personals de
l'alumne hem inclòs característiques com la intel·ligència i les aptituds, V estil
cognitiu, les variables relacionades amb la personalitat, el temperament i
l'afectivitat, les habilitats socials i interaccions socials de l'alumne amb el grup
de companys i el sexe. També hem considerat variables personals aquelles
característiques que fan referència al subjecte en tant que desenvolupa el paper
d'alumne a l'escola. En aquest sentit alguns autors han estudiat aspectes referits al
procés à!escolarització de l'alumne i a la situació inicial o nivell de partida dels
alumnes -relacionat amb el bagatge cultural amb el qual l'infant inicia l'escolacom a variables que poden tenir certa influència en el rendiment escolar
posterior.
Hi ha, a més d'aquestes, un conjunt de variables són tractades com a
característiques individuals mediadores dels aprenentatges. Aquest d'enfoc, que
presentarem més àmpliament a l'apartat corresponent, és més recent i està
vinculat al desenvolupament de la Psicologia Cognitiva i les seves aplicacions en
educació. Dins d'aquest grup es prenen en consideració aquelles variables que
entren en joc en el moment que un individu s'enfronta a una tasca d'aprenentatge.
Inclou des de variables relacionades amb Vautoresponsabilitat i compromís del
subjecte en els aprenentatges fins a les habilitats d'autoaprenentatge que
inclouen característiques relacionades amb les estratègies cognitives i
metacognitives que una persona posa en funcionament en iniciar una tasca
d'aprenentatge, i els hàbits d'estudi. Aquestes variables, considerades
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característiques mediadores dels aprenentatges escolars, tenen uns efectes sobre
els resultats escolars i, doncs, sobre el rendiment.

3.1. Intel·ligència i aptituds

Malgrat que la intel·ligència i la seva definició ha preocupat als
investigadors des de principis de segle, l'interès per establir la possible relació
entre la intel·ligència i el rendiment escolar s'inicia als anys 50, segons
coincideixen a afirmar Rodríguez Espinar (1982), Alvaro Page (1990) i Gómez
Dacal (1992). Entre els treballs que aquests autors destaquen cal citar Peel i
Rutter (1951), Emmett i Wilmut (1952), Schinn (1956), Vernon (1957) i, en el
nostre context Secadas (1952). Totes aquestes investigacions es proposen trobar
un índex de correlació entre la intel·ligència, ja sigui general -factor "g"- o
factorial, mesurada mitjançant diversos tests, i indicadors de rendiment com
poden ser les qualificacions escolars o l'obtenció d'un determinat certificat
d'estudis. Molts estudis busquen el poder predictor de diferents tests
d'intel.ligència sobre el rendiment escolar. Les investigacions d'aquest caire s'han
anat estenent fins l'actualitat, tot i que la majoria estudien, a més, la influència
d'altres variables.

Els resultats dels estudis no condueixen a una única conclusió sobre la
relació de la intel·ligència i les aptituds intel·lectuals amb el rendiment escolar.
Des d'estudis que troben correlacions significativament elevades entre la
intel·ligència general i el rendiment, o que les mesures de la intel·ligència tenen
un alt poder predictor dels resultats escolars dels alumnes, fins a estudis, que
\^
estableixen correlacions no significatives entre ambdues variables, existeix un
conjunt de recerques que conclouen que hi ha relacions més o menys elevades
entre determinades aptituds diferencials de la intel.ligència i el rendiment
escolar, normalment expressat en forma de qualificacions escolars.

Els estudis que conclouen que existeix una relació alta entre intel.ligència
i rendiment escolar troben índexs de correlació significatius que oscil·len entre
0.2 i 0.7, variació que es deu a les diferents característiques de les mostres
estudiades, a les diferents proves emprades per la mesura de la intel.ligència i del
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rendiment escolar, i a les condicions generals de les investigacions. Entre aquests
estudis cal esmentar els de Rosengarten (1965), French (1964) i Larcebeau
(1971), citats per Rodríguez Espinar (1982), els quals troben que les mesures de
la intel·ligència, obtingudes a partir de diversos tests, correlacionen
significativament amb el rendiment acadèmic, i constitueixen predictors del
rendiment. D'altra banda, i seguint Alvaro Page (1990), molts autors de la dècada
dels 50, entre els quals cal citar Shinn (1956), posen de manifest que les proves
d'intel.ligència general són les millors predictores de l'èxit acadèmic, sobretot en
llengua i en matemàtiques. Segons la revisió d'Alvaro Page, la majoria d'estudis,
entre els quals cita Garret (1949), Vernon (1957), Tyler (1965), i a l'Estat
espanyol, Fernández Huerta (1965), Secadas (1952), Avia et al (1975), Pelechano
(1977), Martín Rodríguez (1985), confirmen que les relacions entre intel·ligència
i rendiment oscil·len entre 0,40 i 0,60, tot i que es poden trobar relacions molt
més baixes de l'índex de 0,40 en algunes investigacions. El mateix autor indica
que es poden trobar correlacions més altes entre intel·ligència i tests de rendiment
acadèmic o proves objectives que entre intel·ligència i qualificacions escolars.
Finalment, Barton (1963), Saquero (1977) i Pacheco Olmo (1979), citats per
Pérez Serrano (1981), manifesten que hi ha relació entre rendiment escolar i
intel·ligència.

Carabafta (1979) fa una revisió d'estudis espanyols i conclou que la
intel·ligència, mesurada mitjançant tests i considerada aïlladament, explica un
percentatge de variança bastant alt: una quarta part, el 26% de la variança de la
qualificació global, desapareixeria si s'igualés la intel·ligència dels alumnes.
Pérez Serrano (1981) troba també correlacions força elevades entre tests
d'intel.ligència i qualificacions escolars: de 0,65 per als nois i de 0,70 per a les
noies a 5è d'EGB. Lóseos (1985) realitza una meta-anàlisi d'estudis predictius
sobre rendiment i arriba a la conclusió que la intel·ligència, com a. factor "g", té
un valor predictiu mig del rendiment de 0,633, i com a aptituds diferencials de
0,54. Intel·ligència general i aptituds diferencials, preses conjuntament tenen un
índex de predicció de 0,716, el qual és força alt. Cañas (1990) troba que les
variables nivell intel·lectual estan molt relacionades amb els resultats de les
avaluacions.

Mentre que la majoria d'estudis són correlacionáis o predictius, Williams i
Silva (1985) duen a terme un estudi longitudinal sobre factors associats amb
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l'habilitat en lectura. Entre altres coses troben que la puntuació en habilitat
cognitiva, mesurada mitjançant tests d'intel.ligència a diverses edats, és el millor
predictor, el qual explica el 25,7% de la variança.

Molts estudis proven de relacionar altres variables, a més de la
intel·ligència, amb el rendiment escolar i troben un grau de relació menor. D'entre
els estudis que troben una relació no tant intensa entre les variables intellectuals
i diferents mesures de rendiment hem de destacar la investigació de Rodríguez
Espinar (1982), el qual afirma que la intel·ligència és predictor del rendiment
però no explica la totalitat de la variablilitat del criteri. McDermott (1984), en
una investigació dissenyada per comparar l'efecte de l'estil d'aprenentatge a
preescolar -mesurat mitjançant una Escala d'Estils d'Aprenentage consistent en 16
ítems que representen diferents conductes de l'infant davant de l'aprenentatge, les
quals són avaluades pels mestres- i el quocient intel·lectual en la predicció del
futur rendiment mesurat mitjançant tests estandarditzats i notes assignades pels
mestres de l'aula, troba correlacions mitjanes de 0.63 entre quocient intel·lectual i
les mesures estandarditzades del rendiment, i de 0.50 entre el QI i les notes
assignades pels mestres. La seva conclusió és que malgrat que el quocient
intel·lectual dels nens contribueix apreciablement a la predicció de tots els criteris
de rendiment, les contribucions de les interaccions entre el quocient intel·lectual i
l'estil d'aprenentatge excedeixen a les proporcionades pel QI aïlladament.
Nortes et al (1990) fan un estudi sobre la influència de la intel·ligència en
el rendiment en matemàtiques amb nens de 6è d'EGB. Conclou que la
intel·ligència presenta en general una correlació de tipus mig respecte a la resta
de variables estudiades. Troba que la intel·ligència i l'aptitud numèrica influeixen
en els resultats en matemàtiques però en una mesura inferior al que es creu. V

García Nieto (1989), en un estudi fet amb alumnes de segon de BUP,
troba correlacions entre intel·ligència, entesa com a factor "g", i rendiment,
mesurat com a qualificació de final de curs, de 0.271 a 0.379, correlacions que
són discretes però significatives, segons l'autor. Maris (1990) investiga també el
rendiment de matemàtiques, en aquest cas de primer de BUP. La correlació entre
capacitat intel·lectual general i rendiment en matemàtiques és de 0.40, correlació
que descendeix a 0,12 si es deixa constant la capacitat de raonameftt formal.
Vázquez Alonso (1991), en la seva tesi doctoral utilitza mostres d'alumnes de
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BUP i COU. Tot i que troba que la intel·ligència i les aptituds són els principals
predictors del rendiment a BUP i COU afirma que els resultats de la comparació
d'aquestes dues variables amb el rendiment mesurat mitjançant proves objectives
mostra que ambdós predictors estan lluny d'assolir la importància que se'ls
atribueix en la determinació del rendiment acadèmic.
A nivell universitari, Tourón (1985) troba que les variables relatives a la
intel·ligència ocupen un tercer lloc quant a la seva validesa predictiva respecte al
rendiment acadèmic, després del rendiment previ i dels tests d'admissió. En
l'estudi, realitzat sobre alumnes universitaris de Biologia, Tourón aconsegueix
valors de 0.38 a 0.22 per a la intel·ligència general.
A més de l'existència d'estudis que relacionen intel·ligència i rendiment
volem fer referència a un conjunt d'investigacions que comparen grups extrems
de rendiment, és a dir, grups d'alt rendiment amb grups de baix rendiment
escolar, i intenten establir si hi ha diferències significatives entre els dos grups
pel que fa a una sèrie de variables. En aquesta línia trobem les investigacions de
Montané (1983), Martínez de la Fuente (1987), Rodríguez Diéguez et al (1987) i
Reparaz et al (1987,1990). Tots ells troben diferències entre els grups. Ara bé, cal
puntualitzar que ni el criteri per diferenciar els grups ni l'operativització de les
variables relacionades amb la intel·ligència coincideix en els diversos treballs.
Així, Montané (1983) compara grups de bons i mals repetidors -entenent com a
bons repetidors aquells subjectes que repeteixen un curs escolar i que
aconsegueixen superar-lo, i mals repetidors aquells estudiants que, tot i haver
repetit un curs, no aconsegueixen superar-lo- i utilitza el quocient intel·lectual
com a indicador de la variable intel·ligència. Martínez de la Fuente (1987)
compara grups amb alt i baix rendiment i utilitza com a indicadors de la
intel·ligència proves de raonament abstracte i proves d'intel·ligència de tipus
"dominós". Aquest autor arriba a la conclusió que no totes les proves o tests
intel·lectuals serveixen per diferenciar grups.

Fins aquí hem esmentat investigacions que relacionaven la intel·ligència
general amb el rendiment escolar. Existeixen nombroses investigacions que han
buscat establir la relació entre les aptituds diferencials de la intel.ligència i el
rendiment escolar. Webb (1986), mitjançant un estudi dut a terme amb
metodologia causal, troba que el segon factor -després de la variable "orientació
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de l'estudi"- que mostra una associació causal amb el resultat de la prova de
nivell de geografía que es realitza a Gran Bretanya -l'A-level de geografía- és, tot
i el menor efecte, el factor cognitiu mesurat mitjançant tests d'aptituds
diferencials. Tourón (1985) troba índexs de correlació de 0.46 a 0.24 entre les
aptituds diferencials i el rendiment acadèmic d'alumnes universitaris. Per Reparaz
et al (1990) la intel·ligència general verbal, intel·ligència general no verbal i
intel·ligència global són les variables que guarden una major associació amb el
rendiment a finals de 8è, assolint uns valors d'entre 0,307 i 0,552.
Algunes recerques aporten informació sobre l'existència d'una variable
anomenada genèricament aptitud verbal, que sembla que exerceix una forta
influència en el rendiment. Moltes investigacions (Reparaz et al, 1987; Ramírez,
1974, i Pelechano, 1977, citats per Alvaro Page, 1990; Porto et al, 1991) malgrat
que no operativitzen de la mateixa manera aquesta aptitud verbal, arriben a la
conclusió de l'existència de variables vinculades a aquesta aptitud, que tenen una
elevada influència en el rendiment, no únicament en el rendiment en llenguatge,
sinó fins i tot en el rendiment en matemàtiques (INCIE, 1976; Molina García et
al, 1984; Cabrera i Gómez, 1985; Reparaz et al, 1987). S'utilitzen diferents
variables: comprensió verbal, intel·ligència general verbal, factor verbal,
habilitats psicolingüístiques, intel·ligència verbal.

Alguns autors fan referència també el pes que tenen altres aptituds
intel·lectuals diferencials a més del factor verbal, tot i que la influència d'aquest
en el rendiment continua essent la més destacable (De Miguel, 1988; Garanto,
1988, citat per Gómez Dacal, 1992; González Marcos, 1969, citat per /Pérez
Serrano, 1981; Marrero et al, 1988; Reparaz et al, 1987 i 1990; Alvaro Page,
1990). S'utilitzen diferents termes per anomenar les variables referides a aquestes
altres aptituds diferents de la verbal; intel.igència no verbal, raonament abstracte,
intel·ligència abstracta, factor numèric, factor espacial, raonament lògic,
pensament abstracte, aptitud numèrica, aptitud mecànica i aptitud espacial.
D'aquestes investitgacions sembla desprendre's que, després de les aptituds de
tipus verbal, les que més es relacionen amb el rendiment són l'aptitud numèrica i
el raonament (Marrero et al, 1988; Alvaro Page, 1990, Reparaz et al, 1990). Les
/

aptitud mecànica i espacial semblen no assolir correlacions amb el rendiment. Els
j
resultats d'algunes investigacions mostren que l'aptitud numèrica es troba més
relacionada amb el rendiment en matemàtiques en amb el rendiment en llengua,
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tot i que amb un grau inferior al que normalment es creu (Reparaz et al, 1990;
Nortes et al, 1990). Aquestes tendències en els resultats sobre la incidència de les
aptituds intel·lectuals diferencials i el rendiment escolar no són exclusius del
nivell d'ensenyament primari sinó també apareixen en investigacions realitzades
amb alumnes de BUP i COU (Pelechano, 1972, citat per Gómez Dacal, 1992;
Vazquez Alonso, 1991; Moreno, 1992).
Exceptuant l'estudi longitudinal realitzat per De Miguel (1988) sobre
preescolarització i rendiment acadèmic, en el qual troba, mitjançant anàlisis
discriminants, que dins de les variables psicològiques, semblen ser més
discriminants les variables relatives a la intel·ligència verbal i a la intel·ligència
abstracta, la majoria dels estudis es realitzen mitjançant tècniques correlacionáis i
de comparació de grups.

Fora de la línia dels estudis predictius i malgrat que no empra tests
d'aptituds diferencials ens sembla interessant fer esment d'alguna de les
conclusions de l'estudi realitzat a Salamanca per Sánchez García (1990) perquè
esmenta problemes en àrees que poden tenir una relació estreta amb les aptituds
diferencials dels subjectes. Troba que el 30,72% dels alumnes que repeteixen
curs o arrosseguen assignatures pendents tenen problemes de lectura, i que
aquest percentatge disminueix fins al 13,2% entre els estudiants que obtenen un
suficient de nota mitja; segueix baixant fins al 7,09% entre els que obtenen un bé;
al 3,95% entre els que tenen notable i finalment, només un 1,6% dels que
obtenen excel·lent tenen problemes de lectura. Pel que fa als problemes de càlcul,
el 38,81% corresponen a escolars que repeteixen curs o tenen assignatures
pendents; el 17,26% dels que tenen suficient manifesten també aquests
problemes. El 10,28% dels que obtenen bé tenen problemes de càlcul; el 3,56%
dels que obtenen un notable tenen aquests problemes i no h ha incidència entre
els alumnes de cicle superior la nota mitja dels quals és excel·lent.

Tot i que la major part de les recerques destaquen el paper de les variables
de tipus intel·lectual com a predictores del rendiment escolar, no totes
coincideixen a assenyalar l'existència de relacions entre aquestes dues variables.
Com a exemples de recerques que no troben correlacions significatives entre
rendiment i aptituds intellectuals podem esmentar Martín Barrientes (1970),
citat per Pérez Serrano (1981), el qual troba que la correlació múltiple entre el
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rendiment escolar i els factors numèrics, espacial i de comprensió verbal és poc
efectiva, per la qual cosa no es pot afirmar, segons l'autor, que el valor predictiu
d'aquests factors d'intel.ligència sigui gaire gran. Salvador Mata (1985) afirma
que hi ha escassa relació entre intel·ligència i rendiment acadèmic. El coeficient
que troba és de 0.06.

3.2. Estil cognitiu
Les aptituds intel·lectuals no expliquen per sí soles la variança del
rendiment acadèmic. Per això, alguns autors han provat d'estudiar l'existència de
relacions entre altres característiques dels subjectes i el rendiment escolar. Una
d'elles és V estil cognitiu. A pesar de l'existència de diferents estils cognitius que
afectarien la manera d'aprendre dels diferents subjectes, i que les característiques
que presenta cada estil està encara en dicussió, volem assenyalar algunes
recerques que s'han ocupat de la relació entre aquesta variable i el rendiment.
Torre et al (1991) defineixen l'estil cognitiu. com a "estratègia de funcionament
/
mental que permet diferenciar els subjectes per la manera prevalent de percebre
el medi, processar la informació, pensar o resoldre problemes, aprendre i actuar"
(Torre et al, 1991:40), o també com "la manera peculiar i duradora que es posa de
manifest en l'individu en dur a terme qualsevol actuació humana" (Torre et al,
1991:41). Definit d'aquesta manera, és a dir, no només com a forma de processar
la informació i pensar sinó també lligat a V acció de resoldre problemes, i
d'aprendre, es fa difícil trobar els límits en la diferenciació entre estil cognitiu., i
altres variables com l'estil d'aprenentatge i fins i tot estratègies d'aprenentatge.
Witkin va identificar, ja l'any 1959, dos estils cognitius que va anomenar
dependent de camp i independent de camp (DIC), les quals defineixen dues
formes peculiars de processar la informació. Una es recolza en senyals de
l'exterior i l'altra tendeix a utiltzar referents interns a l'hora d'entrar en contacte
amb la realitat. No obstant, la recerca sobre la relació entre estil cognitiu. i
rendiment escolar no s'inicia fins als anys setanta -finals dels setanta a l'Estat
espanyol.
Segons la revisió realitzada per Alvaro Page (1990), autors com
Goodenough (1976) i Witkin (1977), van arribar a la conclusió que els subjectes
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dependents de camp solen tenir uns resultats millors que els independents de
camp en les tasques que tracten sobre continguts socials, mentre que els segons
rendeixen més en tasques de tipus matemàtic. Palacios et al (1982) troben que els
processos cognitius i intel·lectuals que es refereixen a l'estil cognitiu. DIC
semblen determinar l'èxit acadèmic amb més exactitud que les proves d'aptitud.
D'altra banda, Gómez Dacal (1992) cita els autors Letteri i Saracho. Letteri arriba
a la conclusió que es poden classificar els alumnes en funció del seu nivell de
rendiment en dos grups:
a)

b)

Els dels eficaços, format pels que disposen d'un estil cognitiu. caracteritzat
per ser analític, concentrat, exigent, complex, reflexiu, agut i tolerant, al
qual anomena Tipus 1.
El dels que mostren un baix rendiment, que s'identifiquen pel seu
pensament global, dispers, laxe, simple, impulsiu i superficial. (Tipus 3).

Segons Letteri, els alumnes que s'identifiquen amb l'estil cognitiu. 1 tenen
puntuacions significativament més altes que els de tipus 3 en les proves de
matemàtiques, comprensió verbal, competència lectora, mètodes de treball i
resultats instructius globals. En la mateixa línia, Saracho (1984) mesura el nivell
instructiu de 240 alumnes en lectura, llengua, matemàtiques i tècniques d'estudi.
Hem trobat poques investigacions a l'Estat espanyol que estudiessin la
influència de l'estil cognitiu. en el rendiment dels alumnes. Colàs (1985) fa un
estudi sobre mètodes d'ensenyament i rendiment en el qual inclou la variable estil
cognitiu. com a variable independent. La mesura del rendiment el constitueixen
les puntuacions en proves objectives que pretenen mesurar determinades
habilitats dels subjectes el record de fets; el procés inductiu entès com a capacitat
per extreure, a través de semblances i diferències de diversos anuncis publicitaris
referits a un mateix producte, una conclusió conjunta del seu missatge; síntesi, en
la qual s'engloben processos cognitius superiors, ús de marcs o estructures de
referència en l'assimilació d'informació, aplicació dels coneixements a la
resolució de qüestions concretes i les aportacions personals sobre el tema; i
actituds dels subjectes vers el tema i vers la metodologia emprada. Es fa un
pretest, un postest i un retest. L'autora indica la reperesentativitat de l'estil
congnitiu en totes les variables mesurades en el postest, excepte en inducció. Els
subjectes independents de camp són els que obtenen millors rendiments en els
ítems del postest, i en la variable record del re test. Els subjectes independents de
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camp són superiors als dependents en les habilitats de discriminació i síntesi. En
la capacitat inductiva no es troben diferències entre els dos grups.
Maris (1990) va realitzar una recerca en la qual, igual que Colàs (1985),
no relaciona directament l'estil cognitiu. amb el rendiment sinó amb unes altres
variables que poden tenir una certa incidència en aquest. La seva recerca
consisteix a entrenar un grup experimental de subjectes en una tècnica de presa
d'apunts orientada a desenvolupar hàbits d'anàlisi, reestructuració i retenció de
text. Després de tres sessions d'entrenament s'avalua la capacitat per prendre
apunts, esquematitzar i sintetitzar. Conclou que, en general hi ha una millora, si
bé no es pot dir que hi hagi major incidència d'aquestes tècniques segons l'estil
cognitiu (DIC), ja que dels 28 subjectes que milloren, 14 són dependents de camp
i 16 independents.

3.3. La personalitat
La constatació que les variables de tipus intel·lectual i cognitiu no explica
la totalitat de la variabilitat del rendiment acadèmic és, en part, la responsable de
l'inici de l'interès dels investigadors en educació per l'estudi de les relacions entre
les variables de personalitat, el temperament i l'afectivitat amb els resultats
escolars, tot i que la preocupació per aquest tipus de relacions apareix
contemporàniament a l'interès per les relacions entre variables intel·lectuals i
rendiment.
No resulta gens fàcil determinar quines característiques dels subjectes
constitueixen trets de personalitat i quines són trets específics diferents del que
anomenem personalitat. Tampoc hem intentat resoldre aquest problema. Ens hem
limitat a utilitzar les mateixes denominacions de les variables que empren els
diferents autors. Això fa que a vegades parlem de personalitat, altres vegades de
característiques emocionals i també de trets afectius. Hem inclòs dins d'aquest
apartat revisió de recerques referides a la relació entre trets de personalitat,
característiques afectives i emocionals, i el rendiment escolar,
j
\
Podem classificar els estudis sobre personalitat i rendiment acadèmic en
dos grups: els que intenten analitzar l'associació o el poder predictiu de la
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personalitat general sobre el rendiment i els que estudien dimensions
específiques de la personalitat.
Pel que fa a les relacions entre la personalitat en general i el rendiment
escolar, la majoria dels estudis proven d'esbrinar l'existència de correlació entre
aquesta variable i el rendiment escolar. Les conclusions són força diverses i van
des de les recerques que troben correlacions moderades o nul.les entre
personalitat i rendiment i les que troben associacions o correlacions altes.
Hi ha diversos investigadors que troben relacions baixes entre
personalitat i rendiment. Rodríguez Espinar (1982) esmenta Stagner que, ja l'any
1933, feia una revisió dels estudis realitzats i va trobar que apareixien només
petites relacions dels tests de dimensions bàsiques de la personalitat amb la nota
mitjana dels estudis. Griffiths (1945) no va trobar relacions entre diferents
qüestionaris de personalitat i el rendiment, i Gough (1946, 1949) va obtenir
relacions moderades. Dins d'aquest apartat cita també els estudis de Cartell
(1966, 1968). Aquests resultats contrasten amb els de Barton (1963), citat per
Pérez Serrano (1981) el qual va estudiar la personalitat mesurada també
mitjançant un qüestionari, i el quocient intel·lectual com a predictors del
rendiment escolar. L'anàlisi de regressió va posar de manifest que tant la
personalitat com la intel·ligència predeien el rendiment en totes les àrees. També
un dels primer estudis que es va dur a terme a l'Estat espanyol sobre personalitat i
rendiment es van trobar correlacions força baixes. Aquest fou l'estudi de Secadas
(1952, citat per Gómez Dacal, 1992) el qual va trobar correlacions força baixes
entre els trets de personalitat i el rendiment en el batxillerat, si bé el percentatge
de variança explicada augmentava quan es combinaven els trets de personalitat
amb el nivell intel·lectual. Tourón (1985) va arribar a la conclusió que la
personalitat té una validesa predictiva baixa, amb valors normalment inferiors a
0,3, per la qual cosa la seva eficàcia com a predictor del rendiment és molt
moderada. Lóseos (1985) a partir d'una meta-anàlisi d'investigacions arriba a la
conclusió que els trets de personalitat expliquen el menor percentatge mig de la
variança del rendiment, concretament un 25,39%.
Aquests resultats contrasten amb els obtinguts per altres autors espanyols.
Pérez Serrano (1981) cita Pelechano (1972, 1977), Lera (1975), Avia et al
(1976), González García (1976) i Saquero (1977) els qual arriben a conclusions
semblants, en el sentit que les variables de personalitat tenen certa associació
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amb el rendiment acadèmic però que aquesta és inferior a l'associació entre
variables intel·lectuals i rendiment. Aquest resultat sembla contradir-se amb les
conclusions obtingudes per Repetto (1984), citat per Gómez Dacal (1992), el
qual troba que els coeficients de correlació entre els trets de personalitat i les
qulificacions de 8è d'EGB són més alts en general que entre les variables de tipus
intel·lectual i el rendiment.
Tot i que la majoria d'estudis parteixen de dissenys predictius cal citar
alguns autors que intenten estudiar el poder explicatiu de la personalitat general
comparant grups de rendiment clarament diferenciat (Martínez de la Fuente
(1987), Rodríguez Diéguez et al (1987)). Aquests autors arriben a la conclusió
que el rendiment és independent de la personalitat i que no es produeixen
diferències significatives entre els grups pel que fa a aquesta variable. Aquesta
conclusió contrasta amb l'obtinguda per Reparaz et al (1990) qui, mitjançant
l'estudi de grups d'alt, mig i baix rendiment escolar, arriba a la conclusió que
aquests grups de subjectes es distingeixen en algunes característiques de
personalitat: els infants pertanyents al grup de rendiment alt són més emotius,
més reflexius, més defensius i amb major control de sí mateixos que els de baix
rendiment. Els de baix rendiment es distingeixen dels de rendiment mig per un
menor control i defensivitat.
Alguns investigadors han intentat aprofundir en les relacions entre
personalitat i rendiment escolar, posant l'accent en dimensions específiques de la
personalitat. L'extraversió, l'ansietat, el neuroticisme, nerviosisme social,
rigidesa, control, reflexivitat, són algunes de les dimensions que els autors
treballen.
Alvaro Page (1990) cita alguns autors que defensen l'existència de
relacions entre l'extraversió i els resultats escolars (Eysenpk í Cookson, 1969;
Bynner, 1972; i Elliot, 1972). Els dos darrers autors defenseh queia característica
d'extraversió varia en funció del curs: afavoreix el rendiment escolar en els
primers anys d'escolaritat, s'estableix una relació nul.la en el nivell d'ensenyament
secundari i negativa en l'ensenyament superior. De Barbenza (1975), citat per
Pérez Serrano (1981), analitza la relació entre rendiment i trets de personalitat
d'estudiants universitaris i conclou que l'ansietat i el neuroticisme correlacionen
negativament amb el rendiment, mentre que els estudiants extravertits tenen un
rendiment acadèmic més alt que els introvertits.
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D'altres, no troben relacions entre extraversió i rendiment acadèmic
(Ormé,1975; citat per Alvaro Page, 1990). En aquesta línia, l'estudi de l'INCIE
(1976) conclou que no hi ha relació significativa entre les avaluacions dels nens i
les seves dimensions o aspectes bàsics de la personalitat, entre les quals
considera: el neuroticisme, l'extraversió, el nerviosisme social, la rigidesa i les
actituds extremes davant de l'estudi. Segons les conclusions d'aquest estudi, les
variables de personalitat presenten, de fet, relacions amb el rendiment acadèmic
però aquestes relacions són específiques de certs grups i diferents en qualitat
segons certes variables, entre els quals es troben el sexe, curs (o edat) i tipus
d'escola. Aquesta recerca ja assenyalava que la influència de la personalitat en el
rendiment depenia o era matisada per altres variables. Així, el rendiment en
matemàtiques depèn menys de la personalitat que el rendiment en llengua; troben
que el rendiment de les noies sembla més afectat per les característiques de
personalitat al nivell de dimensions bàsiques i de manera especial en el curs 7è
d'EGB. També Gómez Dacal (1992) exposa que la influència que exerceix la
personalitat en el rendiment escolar està mediatitzada per la d'altres variables: el
sexe, la matèria objecte d'estudi, el tractament didàctic, etc. Reparaz et al (1990)
troben que les diferents característiques de la personalitat no s'associen de la
mateixa manera amb els resultats en totes les matèries escolars. Conclouen que,
de les vuit característiques de personalitat estudiades, quatre no obtenen
correlacions significatives amb els rendiments acadèmics. Aquestes són: activitat,
ressonància, domini i sociabilitat. Les altres quatre -emotivitat, reflexió, control i
defensivitat- correlacionen significativament amb algunes de les matèries. Per
exemple, l'emotivitat presenta associacions significatives amb els rendiments en
llengua, matemàtiques i ciències socials i amb la nota global; la reflexió amb els
rendiment de llengua, matemàtiques, ciències naturals i la nota global. El control
i la defensivitat correlacionen significativament amb la majoria dels rendiments.
L'assignatura d'idioma és la més deslligada dels trets de personalitat, mentre que
la de llengua és la que es relaciona amb el major nombre d'ells. De Miguel
(1988), troba que hi ha diferències en funció de l'edat o el curs escolar. En el seu
estudi sobre preescolarització i rendiment acadèmic conclou que és en el cicle
superior d'EGB és quan les variables de personalitat tenen més força,
especialment dels trets de psicoticisme i inestabilitat, si bé aquesta és moderada.
Altres investigacions tracten en general d'aspectes afectius i emocionals
segons la percepció que en tenen els professors (Archer i Edwards, 1982;
González Soto et al, 1985). Archer i Edwards (1982) realitzen una investigació a
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través de la qual proven d'esbrinar entre altres coses, si les classificacions que els
mestres fan de les característiques personals dels alumnes obtingudes 4 mesos
després d'entrar a l'escola afegeixen precisió al caràcter predictiu de les variables
del context familiar. Troben que la classificació de les característiques dels
infants per part dels mestres presenten més poder predictor del rendiment que la
informació proporcionada sobre el context familiar del nen, i que les variables
capacitat cognitiva, emocionalitat i llenguatge foren les més importants d'entre
les característiques personals estudiades. González Soto et al (1985) estudien les
correlacions entre rendiment, personalitat i el concepte que tenen els professors
dels seus alumnes en un grup de 186 alumnes de sis centre escolars del Camp de
Tarragona i arriben a la conclusió que cal destacar quatre factors: la impressió
que el professor es forma dels alumnes reflecteix la major càrrrega explicativa
del rendiment, seguida de les variables de personalitat i les tècniques d'estudi
(negativament aquesta). L'extraversió és una dimensió de la personalitat que
forma ella sola un quart factor.
Estarelles et al (1985) estudien una mostra de 108 subjectes de primer de
BUP i conclouen que el rendiment acadèmic i els aspectes afectius de la
personalitat tenen un caràcter autònom però que no poden considerar-se
independents. Hi ha correlació entre els dos blocs de variables essent els estats
afectius negatius intensos de sentiment de culpabilitat, baixa autoestima,
problemes psicosomàtics, manca de satisfacció i duresa emocional els que
influeixen més en el rendiment acadèmic.
Reparaz et al (1987) destaquen que d'entre els trets de personalitat,
l'adaptació personal, escolar i el control són els que correlacionen més
significativament amb la majoria de rendiments finals, a més de fer-ho entre sí.
D'aquí dedueixen que són factors que afavoreixen l'èxit escolar, mentre que una
actitud de passivitat i indiferència repercutirà negativament en el rendiment. La
passivitat és l'únic factor que apareix condicionant negativament l'aprenentatge
de l'assignatura de llengua.
Una de les dimensions de la personalitat que ha estat objecte
d'investigacions en relació al rendiment escolar és Vansietat. Fou molt estudiada a
partir dels anys 50 i ha estat concebuda bé com un tret transitori o bé com un tret
estable de la personalitat. Nosaltres ens hi referirem en aquest segon sentit.
Malgrat la recerca en aquest camp no està clar fins a quin punt l'ansietat pot ser
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perjudicial per al rendiment escolar. L'ansietat és una característica de la
personalitat que, segons les conclusions d'algunes recerques, afecta més a les
persones de sexe femení que a les de sexe masculí.
En la seva revisió bibliogràfica, Alvaro Page (1990) cita nombrosos
autors que troben relacions negatives entre ansietat i rendiment escolar a nivell
d'escola primària. Entre ells cita Levitt (1967), McCandles i Castañeda (1956),
Feldhusen i Klausmeier (1962), Sarason et al (1964), Cowen et al (1965),
Demangeon (1973). L'estudi realitzat per l'INCIE (1976) obté també relacions
negatives entre ansietat i rendiment en llengua i matemàtiques, si bé aquestes no
resulten ser significatives.
Alguns autors troben relacions clares entre el sexe, el nivell d'ansietat i el
rendiment. Castañeda et al (1956), Feldhusen i Klausmeier (1962), Morgan et al
(1960) i Lipsitt (1958), citats per Alvaro Page (1990), troben que les nenes
obenen una major puntuació d'ansietat, encara que no apareixen diferències quant
a cursos. Aquesta major ansietat de les nenes pot incidir en el rendiment
acadèmic malgrat que no es pot afirmar que com a conseqüència d'aquesta
ansietat les dones obtinguin un rendiment acadèmic inferior al dels homes.
Seguint Alvaro (1990), Feldhusen i Klausmeier (1962), i Spielberger (1972)
afirmen que la relació ansietat-intel.ligència és curvilínea, de manera que els
subjectes de menor capacitat són els més afectats, mentre que en els subjectes
amb més capacitat l'ansietat pot ser un element de motivació per al rendiment.
Rodríguez Espinar (1982) troba que en alumnes de segona etapa d'EGB,
la relació entre ansietat i rendiment és diferent segons el criteri de rendiment
emprat, el sexe, i els instruments de mesura d'ansietat utilitzats. En aquesta etapa
d'EGB es troben, en general, índexs de correlació moderats i negatius, essent la
relació major en el cas de les nenes. Segons aquest autor, el desenvolupament de
l'ansietat i les ocasions en les quals aquesta es presenta estan condicionades i
depenen d'alguna manera de les pròpies característiques del subjecte i de les
seves experiències passades, consituint un constructe de la personalitat que
influeix en el concepte de sí mateix i que ha de tenir-se en compte a l'hora
d'interpretar la dinàmica individual.
Helmke (1989), en la revisió dels seus propis estudis, esmenta una
investigació realitzada per l'autor l'any 1988 sobre els factors de l'aula que afecten
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el poder predictiu del rendiment en matemàtiques. Es un enfoc diferent al que
hem revisat fins aquí ja que es preocupa per estudiar quins aspectes de l'ambient
d'aprenentatge influeixen en l'ansietat dels alumnes.Va trobar que l'efecte
perjudicial de l'ansietat sobre el rendiment era alt en aquelles aules
caracteritzades per una alta orientació de les tasques per part del mestre, sobretot,
un ús intensiu del temps instructiu per cobrir els continguts; un grau baix
d'estructuració; i un gran valor atorgat al rendiment que el converteix en incentiu.

3.4. El sexe
Existeixen nombroses investigacions que han estudiat la relació de
diferents variables en el rendiment escolar i han intentat establir les diferències
d'aquestes relacions en funció del sexe. En els apartats anteriors ja n'hem
esmentat algunes. En general, s'observa que quan es tracta de comparar les
qualificacions o el rendiment acadèmic en general entre sexes és difícil arribar a
conclusions generals.
Alguns dels investigadors que han provat d'esbrinar si hi ha diferències
significatives en funció del sexe pel que fa a al rendiment acadèmic en general i
les qualificacions en àrees específiques, sobretot en matemàtiques i llenguatge.
Entre els autors que troben relacions entre el sexe i el rendiment podem citar
Martínez de la Fuente (1987), Vázquez Alonso (1991), De Miguel (1988) i
Santiago et al (1993). De Miguel (1988) en el seu estudi sobre preescolarització i
rendiment escolar, arriba a la conclusió que en funció del sexe hi ha diferències
significatives en les qualificacions, de forma que les nenes tendeixen a obtenir
millors qualificacions que els nens en l'àrea de llengua i inferiors en
matemàtiques, encara que no hi ha diferències significatives en les variables
aptitudinals. Santiago et al (1993) van realitzar una recerca que tenia com a
objectiu analitzar la influència d'algunes variables en el rendiment en
matemàtiques, el qual es mesura amb uns tests en castellà i en euskera. Després
d'analitzar una mostra de 2192 alumnes de 6è d'EGB els autors arriben a la
conclusió pel que fa al sexe que hi ha diferències significatives en el rendiment
en matemàtiques mesurat amb la prova en castellà, a favor dels nois, mentre que
en el rendiment mesurat en les proves en euskera les diferències no resulten ser
significatives. Mantzincopoulos, Morrison et al (1989) realitzen un estudi
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longitudinal de tres anys sobre l'efectivitat del SEARCH, un instrument
d'avaluació per als primers anys d'escolarització que valora aspectes perceptuals,
cognitius, viso-motors, demogràfics, socioeconòmics, de rendiment i
conductuals, associats a la no promoció de curs al final del parvulari. L'anàlisi va
mostrar que els nens que es quedaven un any més al parvulari tenien més
probabilitats de ser del sexe masculí, d'exhibir dèficits perceptuals valorats amb
el SEARCH, tenien lapses d'atenció més curts i rendiment acadèmic més baix,
tendien a ser més joves que els companys que promocionaven. Husén (1967),
citat per Gómez Dacal (1992) va trobar diferències en les puntuacions mitjanes
obtingudes per nois i noies de diferents països en proves de matemàtiques, la qual
cosa es contrasta amb els resultats d'una investigació més realitzada per Walberg,
Harnisch et al (1986) els quals, en un estudi de l'Associació Internacional
d'Avaluació (IEA) sobre el rendiment en matemàtiques en dotze països troben
que a Austràlia, Finlàndia, Israel i Estats Units, les noies són superiors en el
rendiment en matemàtiques, cosa que no passa en els altres països.
Però no totes les investigacions arriben a conclusions sobre l'existència de
diferències de rendiment escolar en funció del sexe. Així, algunes recerques
referides al rendiment i les qualificacions en matemàtiques conclouen que no hi
ha diferències pel que fa al sexe. Entre els autors que arriben a aquestes
conclusions cal esmentar Lavine i Ornstein (1983), citat per Gómez Dacal
(1992), Cañas (1990) i Nortes et al (1990). En aquest darrer estudi no troben
diferències significatives entre sexes quant a la qualificació en matemàtiques del
cicle mitjà i de sisè d'EGB però troba diferències a favor dels nens en aptitud
numèrica.
Molts investigadors han orientat els seus treballs vers la recerca de
possibles diferències entre nens i nenes en coneixements específics i habilitats
concretes. Pérez Serrano (1981) cita dos estudis en relació a aquest tema. Un és
el realitzat per Maccoby i Jacklin (1974) els quals no troben diferències
significatives entre homes i dones pel que fa a les mesures dels tests
d'intel.ligència i aptituds, però troben que a l'edat de 10-11 anys les nenes
superen els nens en habilitats verbals, diferència que perdura fins a la
unversitat. El segon estudi citat fou el realitzat en deu països per l'Associació
Internacional d'Avaluació (IEA), segons el qual les nenes de 9 anys superen els
nens en comprensió lectora i literatura, mentre que són semblants en el
rendiment en ciències, matemàtiques, estudis socials i educació cívica. Dels 13
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als 17 anys hi ha un descens en el rendiment en matemàtiques, ciències, estudis
socials i educació cívica de les nenes, mentre que el rendiment en literatura i
comunicació oral es manté alt. Gómez Dacal (1992) també cita diversos autors
que s'han preocupat per aquesta qüestió i que conclouen l'existència de
diferències entre sexes. Entre ells podem esmentar Lavine i Ornstein (1983), que
troben que les puntuacions en lectura de les dones són en tots els casos més
altes que les dels homes, encara que les diferències entre uns i altres
disminueixen en el període temporal que va des de 1971 a 1981; Marshall (1984)
segons el qual els nois obtenen puntuacions més altes en les proves de resolució
de problemes i les noies en proves de càlcul; Hyde i Linn (1988) que obtenen una
lleugera superioritat del grup femení respecte del masculí pel que fa a les
destreses verbals, tot i que les diferències són molt petites; i, finalment,
Rosenthal i Rubin (1982) els quals, a partir d'una meta-anàlisi arriben a la
conclusió que les dones progressen més ràpidament que els homes en tots els
dominis competencials (verbal, quantitatiu, viso-espacial i i estructura de camp).
En la mateixa lina, Randhawa (1988) va realitzar una investigació que
consistia a passar els "Canadian Tests of Basic Skills, Form 5" (CTBS) a una
mostra de 1490 alumnes, 705 nois i 785 noies. Aquesta bateria incloïa proves de
lectura, matemàtiques, expressió escrita i ús de fonts d'informació. Es va obtenir
diferències significatives a favor de les noies en tots els tests excepte en el de
matemàtiques, en el qual els nois van obtenir millors puntuacions. Els resultats
indiquen també que els nois puntuen millor que les noies en la solució del
problemes, en les habilitats referides a la computació que implicaven àlgebra,
geometria i mesura; problemes pertanyents a aplicacions comuns, i problemes
que englobaven estadístics, gràfics i taules. L'autor arriba a la conclusió que la
idea comunment acceptada sobre la superioritat en matemàtiques dels nois i la
superioritat en els tests de llenguatge de les noies queda corrobarada en aquest
estudi. No obstant, Randhawa afirma que la superioritat en matemàtiques dels
nois no pot generalitzar-se a tots els continguts de matemàtiques ni a tots els
contextos.
Blatchford et al (1985) van estudiar les habilitats lingüístiques i
numèriques de 343 nens abans que finalitzessin els anys de guarderia, l'any 1982.
Pertanyien a la classe treballadora i anaven a 33 escoles infantils diferents de
Londres i rodalies. Els van passar tests sobre habilitats de lectura, habilitats
matemàtiques, d'escriptura i de vocabulari. A més, es va fer una entrevista als
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pares per obtenir dades sobre la família. Van obtenir diferències significatives
entre nens i nenes pel que fa al total de puntuacions dels tests. Prenent els tests
per separat, hi ha diferències significatives entre nens i nenes en una prova que
consisteix a escriure el nom sense model, i en una prova de copiar d'un model,
sempre a favor de les nenes.
Malgrat que la majoria de recerques troben diferències significatives entre
nens i nenes en algunes habilitats concretes, hi ha autors que arriben a
conclusions oposades. Així, Senk i Usiskin (1983), citat per Gómez Dacal
(1992), intenten esbrinar si hi ha diferències significatives entre nois i noies pel
que fa a la competència en geometria. Conclouen que. si bé el nivell de
coneixements geomètrics amb el que els estudiants inicien el curs són
significativament diferents en funció del sexe, essent favorables al sexe masculí,
els resultats obtinguts al final de l'experiència no permeten concloure que els nois
superin les noies en aprenentatge matemàtic. Marshall i Smith (1987) tampoc
troben diferències significatives en els resultats dels nois i les noies en contestar
ítems que avaluen l'adquisició d'una determinada competència i els que mesuren
la capacitat per aplicar-la a situacions conretes.
Algunes recerques troben que la influència del sexe en el rendiment varia
segons el nivell educatiu i en funció d'altres variables familiars. Camp (1990)
incorpora el sexe com a variable a estudiar en una recerca que tenia com a
objectiu examinar els efectes de la participació dels estudiants en diferents
activitats sobre l'èxit global a l'escola. Es basa en dades existents en una base de
dades, de l'any 1980, data en què encara no s'havia implantat als EEUU la
política de no deixar participar els nens en activitats extraescolars si no tenien un
mínim de rendiment escolar. Utilitza una mostra de 7.668 casos. Les variables
que examina són: sexe, context familiar (renda familiar, educació del pare i
educació de la mare), habilitat acadèmica (diversos tests sobre matemàtiques,
lectura i vocabulari), ús del temps (hàbits de veure la televisió en termes d'hores
per dia, hores ocupades en una feina pagada cada semana, i hores a la setmana
dedicades a fer deures), el rendiment acadèmic que fou estimat per múltiples
indicadors de les qualificacions. En relació al sexe la conclusió d'aquest estudi
fou que quan es controlen els efectes del context familiar, l'efecte del sexe en
l'habilitat acadèmica no resulta significativa. D'altra banda, l'efecte del sexe en
els hàbits d'estudi i en el rendiment acadèmic afavoria les noies, i en ambdós
casos les diferències eren significatives. També incorporen variables del context
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familiar la recerca de Pérez Serrano (1981). Aquesta autora troba que pel que fa a
les qualificacions escolars, el sexe juga un paper més important a 8è que a 5è
d'EGB. No obstant, aquesta autora troba que existeix poca interacció entre el
sexe i el nivell ocupacional del pare, tant a 5è com a 8è. Molina García et al
(1984), estudiant la possible interacció entre el sexe i el nivell educatiu dels pares
amb les qualificacions troben que existeix interacció entre el sexe i el nivell
educatiu del pare en totes les notes de 5è curs, menys en matemàtiques i la
qualificació global. A nivell de 8è només hi ha interacció en l'àrea de Ciències
socials. Pel que fa a la interacció entre sexe i nivell educatiu de la mare troben
que a 5è només existeix interacció pel que fa a l'àrea de plàstica, mentre que a 8è
hi ha interacció d'aquestes dues variables en totes les qualificacions escolars
excepte en l'àrea de matemàtiques.
Alguns autors remarquen que les diferències d'habilitats entre nois i noies
són més degudes a les diferents pautes de socialització entre homes i dones, i al
reforç de les aptituds considerades diferencials en funció del sexe. Seguint
Alvaro Page (1990), McClelland (1953) i Hoffman (1976) afirmen que les
diferències de rendiment acadèmic vénen més provocades per una orientació dels
objectius de la conducta femenina vers l'acceptació social, la qual cosa es
tradueix en una acomodació de les aspiracions educatives i professionals de les
dones a les esperades per la societat. Alvaro Page (1990) analitzen les
aportacions de Fernández Dols et al (1980), Romero Montero (1986) i INCIE
(1976) i arriben a la conclusió que, si bé el sexe pot ser una variable moduladora
del rendiment no ho serà tant per una possible diferència genètica sinó per una
diferenciació establerta socialment. Carabana (1979), en canvi, atribueix les
diferències al fet que els patrons de qualificació que s'apliquen a les noies són
menys exigents que els que s'apliquen als nois.

3.5. L'autoconcepte i 1'autoestima
González i Tourón (1992) l'estudi de l'autoconcepte s'ha caracteritzat per
la confusió, l'ambigüitat i la imprecisió conceptual i terminológica. S'han utilitzat
diferents termes com autoimatge, autopercepció, representació de sí, consciència
de sí mateix, autoconcepte i autoestima. Aquests dos darrers són els més
utilitzats en la literatura americana. Seguint Frey et al (1989), l'autoestima és un
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terme avaluatiu. Es referix als judicis negatius, positius, neutrals i/o ambigus que
hom situa sobre l'autoconcepte. L'autoestima és una avaluació dels aspectes
emocionals, intel·lectuals i conductuals de l'autoconcepte . L'autoconcepte el
defineixen com "aquells pensaments, sentiments, valors i actituds que hom
afirma que són representatius de qui és ell. (...) L'autoconcpete inclou el jo físic,
el jo psicològic i el jo espiritual en relació amb l'entorn" (Frey et al, 1989:7).
Segons González i Tourón (1992) en la literatura hi ha hagut una tendència
generalitzada a emprar els termes autoconcepte i autoestima com a termes
intercanviables, de manera que amb ambdós termes els investigadors es
refereixen "al conjunt de trets, imatges, sentiments que el subjecte reconeix com
que formen part de sí mateix" (González i Tourón, 1992:102).
A partir de l'anàlisi de la bibliografia es detecta que hi ha dues tendències
principals en l'estudi de les relacions entre l'autoconcepte i l'autoestima i el
rendiment escolar. Hi ha un grup d'estudis que intenten buscar la relació -de
causa/efecte o de simple associació- entre l'autoconcepte general mesurat
mitjançant diversos instruments, i el rendiment. Molts instruments estan
dissenyats per obtenir un éidex d'autoconcpete general que es suposa que s'obté
sumant les respostes donades pels subjectes a un conjunt d'ítems referits a un
ampli fentall d'aspectes de les seves vides (competència cognitiva, qualitats
físiques, popularitat, acceptació pels pares, etc.) No obstant, Shavelson i cols
(1976, citat per González i Tourón, 1992) van definir un model multidimensional
i jeràrquic de l'autoconcepte i a partir d'aquí molts investigadors van encaminar
els seus esforços, durant la dècada dels anys 60-70, a confeccionar instruments
que mesuressin diferents facetes de l'autoconcepte (autoconcepte general,
acadèmic, social i físic). Existeixen, per tant, investigacions sobre autoconcepte i
rendiment que estudien com les diverses dimensions o facetes de l'autoconcepte
afecten els resultats escolars. En aquest apartat fem esment de recerques
realitzades des d'aquests dos punts de vista i d'un altre conjunt d'estudis que
arriben a la conclusió que l'autoconcepte és una variable mediadora entre
l'ambient i l'estatus social familiar i el rendiment escolar.
Alguns investigadors han provat d'establir la relació entre autoconcepte
general i el rendiment escolar. Shaw (1963) i Brookover (1962), citats per
Alvaro Page (1990) van trobar que l'autoconcepte és un condicionant del
rendiment que actua independentment de la intel·ligència. Brookover afirma que
l'autoconcepte és un factor necessari però no sufucient per a la producció de
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nivells d'èxit acadèmic elevats. A l'Estat espanyol, el treball de Gimeno Sacristán
(1976) fou un dels primers a tractar el tema de la relació entre autoconcepte i
rendiment escolar. L'autor calssifica els alumnes en tres nivells de rendiment
acadèmic -alt, mig i baix- i en tres nivells d'autoconcepte -alt, mig i baix.
L'aplicació del xi quadrat amb aquestes dues variables surt significativa. No
obstant, el mateix autor puntualitza que no es poden treure conclusions
precipitades degut a dues raons. D'una banda, la mesura del rendiment s'obté a
partir de les qualificacions dels professors, pel que les autoavaluacions de
l'alumnes tenen relació amb aquelles qualificacions, és a dir, que l'autoconcepte
de l'alumne està en funció de com percep aquest alumne el concepte que el
professor té d'ell com a estudiant; i de l'altra, hi ha molts subjectes que tenen una
elevada autoimatge i, en canvi, això no es correspon amb els resultats escolars,
Montané (1983) també troba diferències significatives entre bons i mals
repetidors pel que fa al nivell d'autoestima. Gómez Dacal (1992) cita un estudi de
Garanto et al (1985) en el qual, emprant els mateixos inventaris de l'autoconcepte
que els utilitzats per Rodríguez Espinar (1982), aplicats a una mostra de vuitè
curs d'EGB, confirma que la relació entre autoconcepte i resultats escolars és
significativa.
Altres autors han esmerçat esforços en intentar establir quina és la
direcció causal de les influències entre l'autoconcepte o ¡'autoestima i el
rendiment escolar. Burns (1979), citat per Alvaro Page (1990), afirma que si bé
la relació entre autoconcepte i rendiment existeix, no s'ha pogut establir la
direcció causal entre aquestes dues variables. Afirma també que no està clar que
hi hagi un camí directe des de l'autoconcepte al rendiment acadèmic i que
l'interessant seria saber per què i com afecta l'autoconcepte al rendiment. Revisa
un estudi anterior (Weinert i Helmke, 1987) van concloure que és que quan els
estudiants tenen més llibertat durant la instrucció, quan les seves activitats
d'aprenentatge són menys controlades, llavors l'impacte de l'autoconcepte i, en
general, de totes les variables afectives, sobre el rendiment augmenta
significativament. Gómez Dacal (1992) afirma que el més destacable de els
conclusions d'aquests estudis és que no hi ha resultats unívocs i que mentre que
uns autors com Newman (1984) conclouen que la influència causal de
l'autoconcepte en el rendiment és més consistent que en sentit contrari, altres
com Purkey (1970), Chapman et al (1984) i Skaalvik i Hagtvet (1990) troben que
la direcció causal és des del rendiment a l'autoconcepte, i alguns com Maruyama
et al (1981) arriben a la conclusió que rendiment i autoestima no s'influeixen
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significativament. Rodríguez Espinar (1982) troba que hi ha una persistent
relació entre autoconcepte i rendiment acadèmic però que cal anar amb compte a
l'hora d'inferir la seva relació causal. Cal emmarcar els factors de tipus ambiental
i aptitudinal dins al significació que tenen per al propi subjecte a través del
concepte de sí mateix, elaborat per l'individu. Rodríguez Espinar, Alvarez et al
(1993) assenyalen que tal com es troba en aquests moments l'estat de la qüestió
de la relació entre autoconcepte i rendiment escolar cal pensar que existeix una
mútua interacció causal, és a dir, que un millor rendiment acadèmic produeix
imatges més positives de sí mateix que a la vegada influiran en el propi
rendiment.
Hi ha autors que assenyalen que no és possible establir una relació entre
l'autoconcepte general i el rendiment escolar sinó que la relació s'estableix entre
dimensions específiques de l'autoconcepte i el rendiment. Una de les més
estudiades és l'autoconcepte acadèmic que es refereix, segons González i Tourón
(1992) a la concepció que l'estudiant té de la capacitat per aprendre o per rendir
en una tasca acadèmica determinada. Boersma et al (1981) van realitzar un estudi
per investigar la relació entre l'autoconcepte acadèmic, les expectatives dels
propis nens i el lloc de control acadèmic, del qual parlarem en un altre aparat. La
mostra estava composada per 162 nens de tercer a siè grau, 81 dels quals foren
diagnosticats com a nens amb dificultats d'aprenentatge per la qual cosa rebien
entre mitja hora i una hora al dia d'educació especial en una o més matèries
escolars, especialment, en lectura. Els resultats de l'estudi van indicar, entre altres
coses, que els nens amb dificultats d'aprenentatge presentaven percepions més
negatives de les seves pròpies habilitats i tenien expectatives més baixes d'èxit
futur en tasques acadèmiques que els nens que tenien un rendiment considerat
normal. Aquestes característiques es presentaven tant en els nens de tercer grau
com en els de sisè grau.
Alguns estudis també relacionen autoconceptes més específics que es
relacionen amb àrees de rendiment concretes (llengua, matemàtiques, et.). Marsh
i MacDonald (1990) realitzen un estudi sobre la relació que existeix entre tres
instruments que mesuren l'autoconcepte i el rendiment escolar. Conclouen que
les relacions entre les respostes als tres instruments i el rendiment acadèmic en
anglès i matemàtiques proporciona un bon suport per a la separació de les facetes
acadèmiques i no acadèmiques de l'autoconcepte per a tots tres instruments.
Estableixen que, com a mínim, són necessàries tres facetes: física, social i
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acadèmica, per a una adequada representació de l'autoconcepte, però aquestes no
són suficients. Byrne (1990) i González Pineda et al (1991) trooben que
l'autoconcepte general no està relacionat amb el rendiment però que sí que no
estan les mesures o dimensions concretes de l'autoconcepte acadèmic. Per
González Pineda et al (1991) la utilització de les mesures de dimensions
específiques de l'autoconcepte, en detriment d'una mesura general, sembla tenir
clars avantatges a l'hora de la identificació de les mancances, necessitats, males
percepcions vers un mateix, inseguretat, etc., i la posterior intervenció a l'aula.
Tourón (1985) troba que una de les variables de més poder predictiu del
rendiment és l'autoconcepte que l'alumne té respecte al seu treball.
González i Tourón (1992), després de fer uan revisió d'investigacions,
conclouen que la relació entre autoconcepte acadèmic i rendiment escolar és més
forta que la relació entre autoconcepte general i el rendiment acadèmic; que
gairebé no hi ha correlació entre el rendiment acadèmic i els aspectes no
acadèmics de l'autoconcpete , com l'autoconcepte social o l'autoconcpete físic, i
que el rendiment en àrees específicque està altament correlacionat amb els
autocnoceptes acadèmics corresponents a aquestes àrees.
Finalment, hem de fer esment d'algunes investigacions que troben que
l'autoconcepte és una variable mediadora entre el rendiment acadèmic i altres
variables com la classe social o l'ambient familiar. Rosenberg (1973), citat per
Alvaro Page (1990), troba que l'autoimatge dels adolescents està condicionada
per la classe social: aquells que tenen un perstigi més elevat en la societat tenen
més probabilitats que altres d'acceptar-se a sí mateixos. Marsh et al (1983), citat
per Gómez Dacal (1992), estableix que la relació més forta entre autoconcepte i
eficàcia discent es produeix en les classes socials més altes, que l'autoconcepte
dels alumnes en llengua i matemàtiques és el més fortament associat al rendiment
i que la valoració que fa el professor dels resultats escolars de l'alumne està
altament correlacionat amb 1'autoestima. D'altra banda, Alvaro Page (1990)
esmenta una recerca de Song i Hattie (1984) en la qual troben que l'autoconcepte
és una variable mediadora entre l'ambient familiar i les realitzacions acadèmiques
i que els indicadors d'estatus social tenen efectes indirectes sobre l'autoconcepte
via característiques psicològiques familiars. A conclusions similars arriben
Maruyama i Chapman et al (1984), citats per Gómez Dacal (1992), els quals
afirmen que l'estatus sociofamiliar és una variable mediadora entre el rendiment
acadèmic i l'autoestima del subjecte.
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3.6. Motivado i interessos
Seguint Ball (1988) el terme motivació es sol definir com els processos
implicats en la suscitació, orientació i manteniment de la conducta. Els estudis
sobre motivació i rendiment escolar van iniciar-se en els anys 30, si bé fou als
anys cinquanta quan, igual que altres aspectes de la personalitat dels individus, es
va començar a donar importància a la motivació com a afavoridora dels
processos d'aprenentatge i dels seus resultats. Rodríguez Espinar (1982) cita a
Harris (1949), el qual fa una revisió dels treballs entre 1930 i 1937 referents a la
relació entre motivació i rendiment. Troba que la motivació -en una definició
genèrica i giobalitzada- constitueix el predictor més important no intellectual
associat al rendiment escolar. Entwistle i Entwistle (1970) assenyalen el valor de
la motivació, a més dels mètodes de treball i el rendiment anterior com adequats
predictors del rendiment posterior. Uguroglu i Walberg (1979, 1986) i Uguroglu,
Shiller et al (1981), citats per Gómez Dacal (1992), també troben coeficients de
correlació significatius entre motivació i rendiment acdèmic.
A l'Estat espanyol l'interès per l'estudi d'aquest tipus de variables s'inicia
als anys setanta. Alvaro Page (1990) cita autors com Pelechano (1977) i Lera
(1975) els quals obtenen relacions positives i significatives entre la motivació i el
rendiment escolar. Per Martínez Sánchez (1983), el factor falta de motivació per
a la realització de les tasques juntament amb el desinterès expliquen el 22,9 per
cent de la varianca del rendiment.
A més d'aquests estudis sobre la relació genèrica entre motivació i
rendiment trobem algunes recerques que busquen les relacions entre aspectes
més específics relacionats amb la motivació -com la persistència en l'estudi,
l'autoexigència, el compromís amb l'estudi i la motivació intrínseca- i el
rendiment escolar. En la investigació de l'INCIE (1976) es va trobar que hi havia
correlació significativa entre motivació i rendiment acadèmic en la mostra total
de 374 alumnes, epecialment pel que fa a les matèries de llengua, l'avaluació de
la qual es veu afavorida per les variables de persistència en l'estudi i
autoexigència, i desafavorida per la falta de compromís amb les notes escolars.
En matemàtiques influeix també aquest darrer factor i el de la persistència en el
treball, amb menor significació. Sembla que les notes de matemàtiques són una
mica més independents dels factors de motivació. No obstant, entre el grup de
suspesos i aprovats no hi ha diferències pel que fa a la motivació. El factor
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motivacional definit com afaita de compromís amb l'estudi és el de major interès
per entendre i predir el rendiment acadèmic. Montané (1983) troba diferències
significatives entre bons i mals repetidors quant a la disposició per a l'estudi. Els
bons repetidors tenen una millor disposició.
Segons Gómez Dacal (1992), no sempre s'han trobat associacions
significatives entre la motivació i els resultats escolars. Així, Thorndike (1973)
en analitzar la relació entre competència lectora i interès de l'alumne per
l'actitivat escolar d'una banda, i la importància que l'alumne concedeix a l'escola
per l'altra, troba correlacions molt poc importants. Però en general, es solen
trobar relacions significatives entre motivació i rendiment escolar. Gottfried
(1985), per exemple, troba que les correlacions entre rendiment instructiu i
motivació intrínseca són sempre positives i, en general, significatives.
Tornarem a fer referència a la motivació en un altre apartar, en parlar-ne
d'un tipus concret: la motivació per l'èxit i la seva relació amb el rendiment
escolar.
Pel que fa als interessos, cal citar Recarte (1983) que estableix que 1''oficio
per la lectura resulta una variables discriminativa dels grups amb èxit i fracàs
escolar, si bé no es pot establir una direcció causa-efecte clara, sinó que
s'influeixen mútuament. En relació als interessos vocacionals, Reparaz et al
(1987) troben que les correlacions entre els interessos vocacionals i el rendiment
acadèmic eren baixes en comparació amb les altres dues variables analitzades
com rendiment previ i aptituds intel·lectuals. Amb tot, els interessos vocacionals
van ser el tercer tipus de variables que van entrar a formar part de les equacions
de predicció del rendiment. Adquireixen importància com a elements motivadors
de l'aprenentatge, especialment a partir d'edats corresponents al nivell d'escola
secundària. D'altra banda, Reparaz et al (1990) troben que a un nivell de
confiança del 95 per cent es pot afirmar que un bon rendiment en llengua sembla
associat als interessos vocacionals de tipus literari, i que un bon rendiment en
l'àrea de matemàtiques es relaciona amb un interès vocacional vers l'àrea
científica. En general, les correlacions obtingudes per aquests autors entre
rendiments finals de vuitè d'EGB i els ineressos vocacionals són petites i de signe
negatiu en molts casos, la qual cosa els porta a concloure que no existeixen
preferències clarament definides a aquesta edat.
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3.7. Habilitats i interaccions socials
Hem inclòs en aquest apartat recerques que han provat de relacionar
diferents aspectes vinculats a les relacions socials que els individus tenen amb les
persones i els grups. Incloem algunes recerques sobre habilitats socials, sobre
popularitat i algunes sobre interaccions i integració social amb el grup d'iguals.
Són pocs els estudis que hem trobat sobre la relació entre habilitats
socials i rendiment acadèmic. Tot i que no s'ha arribat a un acord sobre la
definició de les habilitats socials, Michelson, Sugai et al (1987) defineixen
aquestes habilitats com a conductes que fan referència al procés de socialització i
que s'adquireixen a través de l'aprenentatge. Són conductes que suposen
iniciatives i respostes efectives i apropiades en les situacions d'interacció social,
que condueixen a l'adaptació social i, en darrer terme, a la integració social. Són
conductes observables específiques del medi en el que es troba l'individu.
Aquests mateixos autors citen algunes investigacions (Dormán, 1973);
Feldhusen, Thurston i Benning, 1973); Payne, Halpin, Ellett i Dale, 1975)) que
han trobat relacions significatives entre el que anomenen competència social i
rendiment escolar. Entre altres autors que estudien el rendiment escolar en relació
a diferents aspectes del comportament social dels nens citen també Kim,
Anderson et al (1968) i Myers, Atwel i Orbet (1968). Aquests darrers van dur a
terme un estudi longitudinal en el qual alumnes de tercer Í sisè curs van ser
identificats o bé com a posseïdors d'un comportament social apropiat o bé alterat.
Cinc anys més tard es van recollir les puntuacions aconseguides per aquests
estudiants. Els autors van trobar que, si es controlava la variable intel·ligència,
existien diferències significatives entre els dos grups, de forma que els nens
competents socialment tenien millors resultats que els estudiants amb trastorns en
aquests nivells. Elliot, Gresham et al (1989) afirmen que els nens que posseeixen
nivells adequats d'habilitat social tendeixen a assolir nivells més elevats de
rendiment acadèmic i, a més, són vistos pels seus professors com a persones que
gaudeixen d'una millor situació sociomètrica, fan les tasques de classe més
freqüentment, plantegen més preguntes i són més apreciats pels professors que
els subjectes amb menys habilitats socials.
Trobem també algunes recerques relacionades amb el comportament
social dels infants que estudien variables com la popularitat. En una recerca
realitzada per Mantzincopoulos, Morrison et al (1989) amb l'objectiu d'avaluar
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l'efectivitat d'un instrument que valora aspectes perceptuals, cognitius,
visomotrius, demogràfics, socioeconòmics, de rendiment i conductuals, associats
a la no promoció de curs al final de parvulari, obtenen, entre altres conclusions,
que els alumnes que romanien un any més al parvulari eren classificats pells seus
mestres com a menys populars entre els seus companys que els nens que
promocionen. En el nostre context, Gimeno Sacristán (1976) va estudiar la
relació entre popularitat, autoconcepte i rendiment escolar. Els seus resultats
indiquen que l'estatus sociomètric està positivament i significativamet
correlacionat amb el rendiment, de forma que la popularitat social que té cada
alumne està relacionada amb el rendiment escolar.
Les habilitats socials estan també vinculades a les relacions i interaccions
que s'estableixen entre el grup d'iguals. En relació a aquest tema Alvaro Page
(1990) citen diversos estudis (Muma (1965); Johnson i Johnson
(1975,1978,1979); Lomov (1978), Kolitsova (1978) i Inagaki i Hatano (1968,
1977, 1981); Lacasa (1976)). En la meta-anàlisi realitzada sobre recerques
nordamericanes per Wang, Haertel et al (1990) troben que d'entre les variables
relacionades amb l'estudiant, una de les que té puntuacions elevades inclou
conducta positiva i habilitat per fer amics. En síntesi, els resultats d'aquests
estudis semblen indicar que les relacions entre els alumnes i el grau d'acceptació
per part del grup d'iguals té una incidència important tant en l'aprenentatge com
en el rendiment dels estudiants.
En el nostre context i en una línia una mica diferent, Montané (1983)
troba que els alumnes bons repetidors estan millor integrats que els mals
repetidors. Recarte (1983), en canvi, no troba diferències significatives entre el
grup d'èxit i fracàs pel que fa la manera de percebre la inserció entre els seus
companys de classe, i pel que fa a la satisfacció amb els professors.
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3.8. Característiques escolars de l'estudiant
En aquest apartat ens centrarem en algunes característiques que fan
referència al subjecte en tant que desenvolupa el paper d'alumne a l'escola, com a
discent. Són aspectes importants en aquesta línia els referits a alguns trets de
l'escolarització de l'alumne com l'assistència a preescolar i a la situació inicial o
nivell de partida dels alumnes referit al seu bagatge cultural en el moment
d'iniciar l'escolaritat.

3.8.1. Característiques de l'escolarització
Segons Alvaro Page (1990) existeix relació entre l'haver assistit o no a
preescolar i el rendiment al llarg dels primers cursos. També De Miguel (1988),
en el seu estudi sobre preescolarització i rendiment acadèmic, troba que les
puntuacions mitjanes obtingudes pels alumnes preescolaritzats en totes les
variables relacionades directament amb el rendiment són superiors
significativament respecte a aquelles que assoleixen els alumnes que no van
estar preescolaritzats. De Miguel observa que les diferències s'agreugen al llarg
de l'escolaritat per la qual cosa suposa que a la situació de desigualtat inicial deguda directament al fet d'haver assistit o no a preescolar- s'afegeix l'efecte
d'altres variables, algunes d'elles d'origen social. Finalment, realitza una senzilla
anàlisi causal que li permet concloure que les diferències trobades en l'estudi en
funció de la variable preescolarització estan mediatitzades per altres variables de
procés, de caràcter pedagògic, com el domini de la lectura. Per això afirma que
tota estratègia o programa d'intervenció orientat a paliar les diferències de
rendiment degudes al fet d'haver assistit o no a preescolar, cal que sigui
introduït en els primers moments de l'escolaritat. Tejedor i Caride (1988)
corroboren només parcialment els resultats obtinguts per De Miguel (1988) ja
que si bé troben que aquestes diferències es manifesten en les proves objectives:
tant en les àrees de matemàtiques com en les de llenguatge les puntuacions
afavoreixen els alumnes que incrementen els seus anys de preescolaritat, no es
troben diferències de rendiment en funció de l'assistència a l'escola abans de
començar l'EGB si es tenen en compte les notes globals. Gómez, Viqueira et al
(1988) fan un estudi amb 80 subjectes de cicle inicial d'EGB a Galícia.
Operativitzen el rendiment com a maduresa conceptual i el mesuren amb el Test
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de Boehm sobre conceptes bàsics. Conclouen que hi ha diferència significativa
entre el grup de nens preescolaritzats i els no preescolartizats a favor dels
subjectes que han rebut educació preescolai. El fet d'utilitzar la maduresa
conceptual corn a indicador de rendiment fa que aquests resultats no puguin
comparar-se amb els dels dos estudis esmentats anteriorment.
Feldman (1988) va realitzar un estudi longitudinal amb 20 subjectes, a
partir del qual va obtenir informació sobre les experiències escolars i vitals
d'aquests subjectes, disset anys després que comencessin preescolar. Un dels
objectius de l'estudi era descobrir quins aspectes de l'experiència escolar dels nois
i dels seus pares eren vistos com a importants en la determinació del seu èxit o
fracàs a l'escola i a la vida en general. Dels 20 subjectes, 10 foren escollits d'entre
els que rendien per sobre de la mitjana i 10 d'entre els que rendien per sota. No hi
havia diferències significatives entre els subjectes pel que fa al quocient
intellectual. Aquests estudiants foren escollits d'entre un grup d'alumnes que
havien participat en un programa de preescolar per a nens desavantatjats de tres i
4 anys i les seves famílies. La recollida d'informació es va realitzar mitjançant
entrevistes. Entre altres coses va concloure que el programa de preescolar havia
tingut efectes positius en els nois, tant en els que continuaven secundària com en
els que dubtaven a continuar graus superiors. En tots ells l'experiència del
preescolar va contribuir a desenvolupar autoconceptes positius, sobretot com a
funció de la participació en el preescolar. L'autora afirma que el Programa de
Preescolar va donar a aquests estudiants i les seves famílies la qualitat d'educació
i els serveis de suport que ells necessitaven en un període crític de les seves
vides. Els nens es van beneficiar de la informació que van obtenir, de l'augment
del seu creixement social i emocional, i del desenvolupament subsegüent de
positius autoconceptes. No obstant, aquest estudi no mostra relacions directes
entre preescolarització i rendiment.
Grosser (1991) va realitzar una recerca sobre l'edat en la qual els nens van
entrar al parvulari i el rendiment en cursos posteriors. Va analitzar una mostra de
subjectes que estaven als graus 7è, 8è i 9è durant el curs 1988-89. D'aquests, tot i
haver nascut el mateix any, 190 van iniciar el preescolar als 5 anys i 63 als sis
anys, degut al mes en el qual havien nascut. Es van aplicar tests d'habilitats
cognitives i de rendiment. La conclusió fou que donats nivells similars
d'intel.ligència, els nens que havien començat als 5 anys tendien a avantatjar
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acadèmicament els que van havien començat als 6 anys. L'avantatge era més
gran en lectura.
Tot i que la importància que pot tenir el fet d'haver assistit a preescolar
sembla evident, no tots els autors troben efectes significatius d'aquesta variable
sobre el rendiment acadèmic. Archer i Edwards (1982) no van trobar cap efecte
de l'assistència a l'escola i el rendiment subsegüent. Alvaro Page (1990) citen
Harnischfeger i Wiley (1976) els quals no troben cap relació entre l'assitència a
preescolar i el rendiment a llarg termini. San Segundo (1985) troba que no hi ha
un efecte significatiu de l'assistència a preescolar sobre l'aprenentatge a l'escola
secundària nordamericana. En el nostre context, Cañas (1990) va concloure que
l'haver assitit o no a preescolar no sembla ser determinant dels resultats de les
avaluacions de matemàtiques.

3.8.2. Nivell de partida dels alumnes
Pel que fa al nivell de partida dels alumnes, podem citar Montané (1983)
el qual troba que la majoria dels mals repetidors presentaven fracàs escolar en els
primers cursos, produït, sobretot, per dificultats en les àrees de llengua i
matemàtiques. De Miguel (1988) troba que, en els primers cursos, es manifesta
un domini de les variables relatives a la maduresa cognoscitiva amb la qual
accedeixen ela alumnes des de l'ensenyament preescolar a l'EGB, especialment
en el domini de la lectura, en l'explicació del rendiment. Blatchford et al (1990)
van mostrar, en un estudi realitzat l'any 1987 sobre la lectura, que els nens amb
coneixements específics relacionats amb la lectura, en el moment d'entrar a
l'escola, tendien a ser millors lectors als 7 anys. En una recerca posterior mostren
que també tendeixen a ser millors lectors als 11 anys. Afirmen que l'habilitat dels
nens al començament de l'escola per identificar lletres, i l'habilitat per escriure el
seu propi nom i copiar una frase, prediu independentment la lectura als 11 anys.
No obstant, no poden concloure que existeixin relacions causals.
El nivell de partida dels alumnes, que inclou la possessió de
coneixements, habilitats i destreses adquirides abans de començar l'escolaritat,
per tant, al si de la família, vénen determinades per l'entorn sociofamiliar. Alguns
autors com Fotheringham i Creal (1980) ja van afirmar que el nivell d'habilitats
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de l'infant al començar l'escolaritat era funció de la família, a través de les seves
actituds vers l'educació i les oportunitats d'aprendre que oferia al nen. El nivell de
partida dels alumnes és una variable que cal vincular estretament amb l'entorn
educatiu familiar en el qual ha viscut l'infant abans d'iniciar l'escolaritat.

3.9. Característiques mediadores dels aprenentatges
En aquest grup de variables fem referència a totes aquelles recerques que
estudien les característiques individuals que són mediadores entre l'individu i
l'aprenentatge escolar. Consideren l'individu en el seu paper d'aprenent i li
atorguen un paper actiu en l'adquisició de coneixements i habilitats. Les
recerques que han intentat identificar de quina manera l'estudiant s'enfronta a les
seves tasques escolars, integra i utilitza els seus recursos cognitius per aprendre,
ens poden aportar dades interessants sobre aquest tema. Els corrents de
l'aprendre a aprendre i de V ensenyar a aprendre -derivats del corrent de la
Psicologia Cognitiva- han pres preponderància en els darrers temps com a enfoc
destinat a ajudar els alumnes a ser conscients dels seus propis processos
d'aprenentatge, a perfeccionar-los i aprendre'n d'altres que els facilitin un
aprenentatge més eficaç.
La recerca en aquest camp no es caracteritza precisament per la
univocitat terminológica. Per referir-se a aquestes variables els autors empren,
entre altres, els termes: autoresponsabilitat en els aprenentatges, habilitats
d'autoaprenentatge, autoregulació dels aprenentatges, habilitats metacognitives,
estratègies d'aprenentatge, etc. Tanmateix, i malgrat les dificultats per assignar
uns termes a les característiques, habilitats, destreses que activa l'individu abans i
durant l'adquisició d'un aprenentatge, sí que hi ha cert acord a nivell conceptual,
és a dir, quant al tipus de característiques, habilitats, destreses, estratègies de les
quals es tracta. Així, lligat amb la intel·ligència i amb l'estil cognitiu apareix el
terme estratègies d'aprenentatge, que Pozo (1989) defineix, seguint Nisbet i
Schucksmith (1986) com a "seqüències integrades de procediments o activitats
que s'escullen amb el propòsit de facilitar l'adquisició, l'emmagatzemament i/o la
utilització d'informació o coneixements." Poden considerar-se característiques de
l'alumne perquè, un cop desenvolupades, formen part de la manera singular que
una persona s'enfronta a l'aprenentatge i la tendència a utilitzar un conjunt
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d'estratègies o unes altres explica diferents enfocs de l'aprenentatge, com el que
s'ha anomenat enfoc superficial i Venfoc profund (Entwistle, 1987; Selmes,
1988).
Per estructurar les aportacions de la recerca en aquest camp seguim
l'esquema de Wang, Peverly et al (1987). La revisió d'investigacions duta a
terme per aquests autors mostra que el paper que s'atorga a l'alumne es focalitza
entorn de dues categories de la competència en l'aprenentatge:
1. L'habilitat dels estudiants per responsabilitzar-se del seu propi aprenentatge i
de la seva conducta',
2. l'habilitat dels estudiants per esdevenir autoaprenents ("self-instructive") en
el procés d'aprenentatge o, dit d'una altra manera, aprenents autònoms.
Segons aquests autors la recerca duta a terme en aquest camp té
implicacions significatives per augmentar el coneixement i l'habilitat per
millorar les oportunitats d'èxit escolar per a tots els estudiants, incloent aquells
que són identificats com a acadèmicament en risc, aquells que són destinataris de
programes d'educació compensatòria i aquells diagnosticats com a lleugerament
discapacitats.
A la taula 10 presentem els blocs de variables que, seguint l'esquema de
Wang i Peverly (1987), seran tractades en aquest apartat quant a la seva relació
amb el rendiment escolar.

3.91.Autoresponsabilitat en els aprenentatges
S'entén que un estudiant és autoresponsable en els aprenentatges si
percep que pot influenciar el seu propi aprenentatge, si creu que a través de
l'esforç pot modificar els seus resultats (Wang i Peverly 1987). La recerca en
aquesta àrea mostra que els estudiants que creuen que poden influenciar el seu
aprenentatge tenen més probabilitats de tenir èxit que aquells que creuen que
l'aprenentatge és controlat pel poder d'altres persones o que el rendiment es
relaciona amb una intel·ligència estable que no està afectada per l'esforç
(Dweck et al, 1983; citat per Wang i Peverly, 1987). A la vegada, l'exijt reforça la
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percepció de la propia competència per aprendre que tenen els estudiants, mentre
que els fracassos reiterats afebleixen aquesta percepció. Segons Wang i Peverly
(1987) la recerca sobre com se senten els estudiants com a aprenents, i quant
control perceben que tenen sobre les situacions han mostrat que estan
relacionades positivament amb els processos i els resultats de l'aprenentatge
escolar. Sembla que l'èxit millora les autopercepcions de competència només si
un estudiant percep o accepta la responsabilitat d'aquest èxit.
Autoresponsabilitat • Lloc de control
en els aprenentatges • Atribució de la causalitat
• Motivació per l'èxit
Habilitats d'auto- • Nivell de coneixe- 1. Coneixement de la
matèria o del tema
ment
aprenentatge
2. Coneixement
de 2.1. Coneixement de les
característiques de la
competència gene-ral
tasca i de l'ambient
d'aprenentatge
2,2. Percepcions de les
característiques
de
coneixement pròpies i
dels altres.
2.3. Coneixement relie-vant
sobre estratègies per
realitzar les tasques de
forma eficient
• Nivell
d'ús
de • Habilitats metacog- • Planificació
coneixement
nitives
• Predicció
• Supervisió
• Autoavaluació
Taula 10: Variables mediadores en els aprenentatges segons esquema de Wang i Peverly (1987)

D'altra banda, els fracassos reiterats condueixen l'individu a una situació
en la qual deixa de percebre's a sí mateix com a agent controlador dels seus èxits,
la qual cosa condueix a percebre que entre la pròpia conducta i els resultats
d'aquesta no existeix una relació de contingència. És el que es coneix com a
Teoria del Desemparament Après (Trillo, 1985). Les recerques sobre el lloc de
control, les basades en la teoria atribucional de la causalitat, les recerques sobre
motivació per l'èxit, totes elles molt relacionades amb l'autoconcepte de
l'estudiant, han aportat dades sobre aquest tema.
La \eoria de l'atribució de la causalitat té l'origen en la Teoria
Atribucional de la Motivació de l'èxit que es deu a Weiner (1974), citat per Trillo
(1985) La teoria de l'atribució postula que les percepcions de les raons per les
quals s'ha produït un esdeveniment són determinants importants de l'acció
subsegüent i que la modificació de les percepcions de causalitat produeixen
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diferents accions. Heider (1958), citat per Andrews et al (1978), va postular que
els individus tendeixen a atribuir la causalitat dels esdeveniments, per una banda
a trets estables o variables i. per l'altra, a trets interns o externs. Creuant les
dimensions lloc de control i l'estabilitat apareixen quatre factors causals (Taula
11) que s'ha suggerit que són les causes més generals i importants dels resultats
de rendiment.
Els estudiants que tendeixen a percebre que el fracàs en una tasca
d'aprenentatge és degut a factors estables, com la manca d'habilitats o la dificultat
de la tasca, es crearan expectatives de fracàs davant de tasques semblants. En
canvi, si la causa del fracàs s'atribueix a factors variables i, per tant, modificables,
com ara l'esforç i la sort, les expectatives vers l'èxit tendeixen a restar més
constants o a augmentar. Pel que fa a l'atribució, els estudiants que perceben el
fracàs com un indicador de la falta d'habilitats solen tenir un pitjor rendiment que
els que tendeixen a atribuir el fracàs a factors modificables com ara l'esforç. Els
estudis sobre motivació i competència han aportat dades que semblen indicar que
la motivació intrínseca i el domini d'una tasca produeixen sentiment d'eficàcia i
competència que, a la vegada, reforcen les intents posteriors de domini.

Lloc de control intern
Lloc de control extern

Trets estables
Habilitat
Dificultat de la tasca

Trets variables
Esforç
Sort

Taula 11: Lloc de control i estabilitat en la teoria de l'atribució segons Dudley-Marling et al,
(1982:508)

Relacionat amb l'atribució de la causalitat hem de parlar del lloc de
control. Rotter (1966) va donar la base per a la definció de lloc de control. Amb
el terme lloc de control es fa referència a la percepció que té un individu sobre la
ubicació de la força responsable del desenvolupament d'una experiència. Els
individus amb un lloc de control intern es perceben a sí mateixos com a
determinants dels esdeveniments del seu entorn, com a responsables de la seva
pròpia conducta; els que tenen un lloc de control extern perceben que són forces
alienes a ells les que determinen els esdeveniments, veuen com a responsables de
la seva conducta a altres, a la sort, a la dificultat de la tasca o a circumstàncies
que escapen del seu control. La persona amb un lloc de control intern es censura
pels seus fracassos i accepta els elogis com a merescuts pels seus triomfs. La
persona amb lloc de control extern no es censurarà pels seus errors ni considerarà
que els seus èxits estiguin causats pels seus propis esforços (Ball, 1988). Així, en
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relació a l'escola i el treball escolar, el lloc de control intern el tenen aquells
individus que es conceben a sí mateixos com a responsables de la seva conducta
escolar, que els seus èxits són causats pel seu propi esforç. Els nois amb un lloc
de control extern no es responsabilitzen dels seus errors i consideraran que els
errors no estan causats per la manca del seu esforç.
Les recerques dissenyades per investigar el lloc de control d'estudiants en
situacions escolars mostren que el lloc de control està relacionat positivament
tant amb els resultats com amb el grau de participació a la classe, amb les
realitzacions acadèmiques, amb les puntuacions en proves de rendiment
acadèmic i amb l'habilitat esperar gratificacions que arriben amb cert retard
(Wang 1983). També mostren que el sentiment del control personal es relaciona
amb els estils cognitius i amb estratègies que ajuden l'aprenentatge i la realització
de tasques; per exemple, un lloc de control intern es relaciona amb la tendència a
buscar informació i utilitzar la informació en la resolució de problemes, i a
persistir en tasques intel·lectuals que suposen certa dificultat. Els estudiants amb
lloc de contol intern mostren més reflexivitat i atenció així corn millors
realitzacions i índexs més alts d'adquisició de coneixements que els estudiants
amb un lloc de control extern. Wang (1983) revisa investigacions que aporten
dades en el sentit que els estudiants amb un lloc de control intern manifesten un
nivell alt de conducta exploratoria i interès per l'aprenentatge.
Dudley-Marling et al (1982) van realitzar una revisió de recerques
rellevants entorn del tema de la relació entre el lloc de control i el rendiment
acadèmic, comparant nens amb dificultats d'aprenentatge i nens que tenien un
rendiment normal. Van trobar que la majoria dels estudis apuntaven que els nens
amb dificultats d'aprenentatge tenien un lloc de control més extern que els nens
que tenien un rendiment més proper al valor de la mitjana. Alguns estudis
suggerien que els nens amb dificultats tenien un lloc de control extern només en
relació a l'èxit, és a a dir, tendien a atribuir el fracàs en detreminades tasques a la
manca d'habilitat o d'esforç, mentre que l'èxit l'atribuien a la sort o a la poca
dificultat de la tasca. Dit d'una altra manera, els nens amb dificultats acceptaven
la responsabilitat del fracàs però no la de l'èxit.
Wang (1983) exposa dues investigacions que estudiaven el programa
educatiu "Adpative Learning Environments Model (ALEM)", el qual era
dissenyat amb l'objectiu de promoure el desenvolupament del sentit dels
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estudiants del control personal a través d'experiències d'aprenentatge escolar
adaptables a les diferències individuals. Les investigacions estudiaven el
desenvolupament i les conseqüències del sentit de control personal en l'ALEM.
Una de les conclusions d'aquestes investigacions fou que, a mesura que els
estudiants augmentaven la seva capacitat per exercir control sobre el seu
aprenentatge escolar, millorava la seva realització de les tasques.
Perna, Dunlap i Dillard (1983) van examinar la relació de les puntuacions
sobre lloc de control intern, el rendiment acadèmic, i les puntuacions
d'intel.ligència de 63 nens amb problemes emocionals lleugers i moderats. Van
trobar que els infants de 10 a 15 anys que sentien que tenien un alt grau
d'autoresponsabilitat per l'èxit també mostraven uns guanys superiors en el
rendiment acadèmic, malgrat l'edat i la puntuació en el test d'intel.ligència.
Gómez Dacal (1992) cita diversos autors que s'han interessat per la
qüestió de la relació entre el lloc de control i el rendiment escolar (Marjoribanks,
1977; Weiner, 1979). Ambdós autors obtenen resultats que apunten que els
alumnes que tenen un lloc de control extern tendeixen a obtenir rendiments més
baixos. Gómez Dacal (1992) revisa nombroses recerques (Tesiny et al, 1980;
Seligman, 1975; Harter, 1981; Stipek, 1980; Shanahan i Walberg, 1985) i síntesis
de recerques (Phares, 1976; Lefcourt, 1976; Bar-Tal i Bar-Zohar, 1977; Uguroglu
i Walberg, 1979; Ravid et al, 1980; Stipek i Weisz, 1981) a més d'una metaanàlisi publicada l'any 1983 per Findley i Cooper. L'autor conclou que, a la vista
de la revisió feta, els alumnes amb un lloc de control intern es beneficien més que
els que el tenen extern del control del seu propi procés formatiu, i que els
alumnes amb lloc de control intern perceben com a positiu que se'ls permeti
regular la instrucció que reben, mentre que els externs prefereixen que sigui el
professor el que ordeni i organitzi el seu procés de formació.
Alguns autors han intentat mostrar que la intervenció amb l'objectiu de
modificar el lloc de control dels subjectes i l'atribució de la causalitat afavoreix
el rendiment acadèmic. Andrews et al (1978), en una recerca realitzada amb una
mostra de 156 nens d'onze anys, van trobar que l'atribució de l'esforç era
important per la persistència en l'assoliment d'una tasca i que si s'intervenia
ensenyant els subjecte a atribuir el fracàs a l'esforç això produïa un augment
significatiu en la persistència d'aquests subjectes en la realització d'una tasca.
Wittrock (1990) cita diversos estudis (DeCharms, 1972; Dweck, 1975, 1978) que
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obtenen dades que mostren que si s'ensenya als infants a assumir la
responsabilitat dels seus fracassos a l'escola, a atribuir-lo a la manca d'esforç i
no a la manca d'habilitats o capacitat, això repercuteix positivament en el
rendiment escolar.
El fet que s'hagi observat una correlació positiva entre el lloc de control
intern i el rendiment acadèmic ha portat a creure que el control intern és
reponsable d'alguna manera o com a mínim, avantatjós per l'èxit escolar. Però
també s'ha suggerit la relació inversa, és a dir, el fracàs acadèmic té efectes en el
desenvolupament d'un lloc de control extern, de manera que l'augment del
control extern és una conseqüència més que una causa d'experències de fracàs
reiterades (Dudley-Marling et al, 1982).
Relacionat amb l'atribució de la causalitat i amb el lloc de control apareix
el concepte de motivació per l'èxit. Els treballs de Me Clelland, Atkinson, Clark i
Lowell (1953) sobre la motivació de l'èxit constataven la presència en els éssers
humans d'un motiu doble que inclou, per una banda, una tendència d'aproximació
a l'èxit i, per l'altra, una tendència d'evitació del fracàs (Pardo et al, 1990).
D'acord amb aquestes teories una motivació intrínseca del nen per aprendre i el
seu domini d'una tasca produeixen sentiments d'eficàcia i competència, a la
vegada que reforcen posteriors intents de domini. Seguint Ball (1988) la
motivació per l'èxit constitueix un esquema de planificació, d'accions i de
sentiments relacionats amb el desig d'aconseguir cert nivell interioritzat de
mèrit. La motivació per l'èxit no és necessàriament el mateix que la recerca de
realitzacions observables. Per exemple, no necessàriament és motivació per l'èxit
la recerca d'una millor qualificació acadèmica, o d'una posició social reconeguda,
o un sou més elevat. Encara que implica la planificació i la lluita per destacar,
l'important és l'actitud respecte de l'èxit més que les realitzacions en sí mateixes.
Alvaro Page (1990) citen un estudi de McClelland sobre nens amb alt i baix
rendiment i aspiracions. Observa que subjectes amb alt nivell d'aspiracions es
mostren més confiats en sí mateixos, tenen preferències per a tasques
moderadament difícils i només se senten motivats en casos en els quals la tasca
sigui estimulant. Bridgeman i Shipman (1978), citat també per Alvaro Page
(1990) han trobat a nivell de preescolar que les puntuacions en motivació per
l'èxit, especialment de l'any anterior a l'entrada a primer curs de primària,
contribueixen significativament a les prediccions del rendiment posterior.
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Vidal Xifre (1989) va realitzar un estudi amb l'objectiu d'esbrinar si
existia relació entre l'atribució de l'èxit i l'èxit escolar. Després d'estudiar una
mostra de 189 nens de cinquè curs, dels quals 75 d'ells tenien més de tres
qualificacions d'excel.lent en el seu expedient acadèmic i 114 tenien baixes
qualificacions, troba que hi ha relació entre la motivació per l'èxit i rendiment
acadèmic.

3.92. Habilitats d'autoaprenentatge
Wang, Peverly et al (1987) revisen un conjunt de recerques referides a les
habilitats d'autoaprenentatge. En el context de les recerques revisades aquestes
habilitats es defineixen com a "l'habilitat dels estudiants per accedir, organitzar i
utilitzar coneixement rellevant i habilitats per a la realització d'un nou
aprenentatge." (Wang, Peverly et al, 1987:64). Malgrat que nosaltres utilitzarem
els termes que empren aquests autors, cal dir que altres anomenen aquestes
habilitats amb el nom genèric ¿¡estratègies d'aprenentatge; poden incloure tant el
que tradicionalment s'han anomenat tècniques d'estudi, com les habilitats
metacognitives i, fins i tot, algunes característiques afectivo-motivacionals
relacionades directament amb la situació d'aprenentatge, que nosaltres, seguint
aquests autors, hem inclòs en les variables referides a l'autoresponsabilitat en els
aprenentages.
Per Cano i Justicia (1988) no hi ha una definició d'estratègies
d'aprenentatge que sigui precisa i acceptada per tots investigadors. Existeix una
diversitat notable tant en els plantejaments teòrics com pràctics a l'hora de
concebre i enfocar l'estudi de les estratègies. Així, mentre que un dels enfocs,
provinents de la psicologia conductista, concep les estratègies d'aprenentatge
com a conductes externes que seveixen per dominar el material que s'estudia,
identificant-se així amb les tècniques d'estudi, l'altre enfoc provinent de la
psicologia humanista, posa èmfasi en la consicència que té l'individu de les
finalitats i objectius de l'aprenentatge, en la consciència de les pròpies
percepcions respecte als objectius i les tasques d'estudi, i intenta desenvolupar
en l'alumne actituds de recerca, d'autoavaluació i d'autorecompensa (Justicia et
al, 1993).
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Monereo (1990), basant-se en autors com Kirby (1984), Nisbet i
Schucksmith (1986), Nickerson et al (1987), defineix estratègies d'aprenentatge
com "comportaments planificats que seleccionen i organitzen mecanismes
cognitius, afectius i motones amb la finalitat d'enfrontar-se a situacionsproblema, globals o específiques, d'aprenentatge" (Monereo, 1990:4). Segons
l'autor, aquestes estratègies tenen com a funció principal la de falicilitar "la
informació que arriba de l'exterior al sistema cognitiu del subjecte, la qual cosa
suposa gestionar i monitoritzar l'entrada, etiquetatge-categorització, emmagatzemament, recuperació i sortida de les dades" (Monereo, 1990:4).
Així, les estratègies d'aprenentatge són definides com a processos de
pensament, o processos cognitius (Derry, 1986, Jones et al, 1985; Weinstein,
1985, citats per Cano et al (1988), però també com a conductes (Weinstein,
1986, citat per Cano et al (1988); Monereo, 1990) que activa un individu a
l'hora d'enfrontar-se a una tasca d'aprenentatge. Aquestes estratègies li
permeten a l'individu anar superant les diferents fases de l'aprenentatge amb èxit.
Són processos de pensament i conductes que faciliten la codificació de la
informació, la seva anàlisi, la retenció a la memòria, i la recuperació de la
informació amb l'objectiu d'adquirir un nou coneixement o un nou aprenentatge.
Per alguns autors, les estratègies d'aprenentatge inclouen també la consciència de
la persona que aprèn sobre què és el que fa i com ho fa i la consciència del
subjecte que aprèn sobre quin és el control que ell exerceix sobre l'activitat
d'aprenentatge (Derry, 1986; citat per Cano et a/,1988).
A més de les diferències en la conceptualització de les destratègies
d'aprenentatge també hi ha diferències en la terminologia emprada per
classificar aquestes estratègies. Així, Kirby (1984) les classifica en
microestratègies i en macroestratègies (citat per Nisbet et al, 1987)7; Weinstein
i Mayer (1986) les classifiquen en estratègies de repetició, estratègies
d'elaboració, estratègies d'organització, estratègies de regulació, estratègies
afectivo-motivacionals (citat per Monereo, 1990)8; Dansereau (1978) les

6

Les microestratègies són més específiques de cada tasca, estan més relacionades amb
coneixementes i habilitats concretes, més properes a l'execució de la tasca i més susceptibles de
ser ensenyades. Les macroestratègies sovint estan vinculades a factors emocionals i de motivació.
(Nisbet et al, 1987:51)
8

Les estratègies de repetició comprenen les pràctiques de registre, còpia, repetició i rutinarització
de les tècniques d'estudi bàsiques. Les estratègies d'elaboració inclouen tècniques, mètodes i
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classificava en estratègies primàries i estratègies de suport?. Aquestes
classificacions solen incloure estratègies de les que aquí hem relacionat, seguint
Wang, Peverly et al (1987) amb l'autoresponsabilitat dels aprenentatge.
Nosaltres seguirem la classificació realitzada per Wang i Peverly, (1987)
perquè creiem que és una classificació exhaustiva. Per aquests autors les
habilitats d'autoaprenentatge impliquen l'habilitat per accedir al coneixement, a
les habilitats i a les estratègies, i habilitats per avaluar i regular aquests
recursos en relació a l'estructura de les tasques en entorns particulars
d'aprenentatge a l'aula. Distingeixen dos nivells: el nivell de coneixement i el
nivell d'ús del coneixement.
El nivell de coneixement, inclou dos tipus de coneixements:

formes de representació de dades que afavoreixen les connexions entre els coneixements
prèviament apresos pel subjecte i els nous continguts: prendre apunts, fer esquemes, resums,
diagrames, mapes conceptuals. Les estratègies d'organització són estratègies que permeten el
domini de sistemes d'agrupament, ordenació i categorització de les dades la qual cosa facilita
obtenir una representació fidel de l'estructura de la informació que és objecte d'aprenentatge. A
aquest grup pertanyen les competències relatives a l'ordre temporal, espacial o procedimental dels
esdeveniments, la identificació de l'estructura textual d'un escrit o la representació precisa d'un
tema segons el tipus de continguts que incorpori. Les estratègies de regulació abarquen la
utilització d'habilitats metacognitivres en les seves diferents esferes: meta-atenció, metacomprenssió, meta-memòria. Les estratègies afectivo-motivacionals inclouen les preferències
cogntives, d'ensenyament i ambientals que mostra l'alumne en el moment d'aprendre i les
possibilitats de control que és capaç d'exercir sobre aquestes variables: estil personal
d'aprenentage, estil motivacional, enfoc o orientació de l'estudi, el lloc de control. (Weinstein i
Mayer , 1986; citat per Monereo, 1990). Per Monereo (1990) les macroestratègies -que
equivaldrien a les habilitats metacognitives- inclourien les estratègies d'organització, de regulació
i les afectivo-motivacionals, que són les escarregades d'establir els paràmetres d'una tasca,
localitzar els errors, determinar les tàctiques i mètodes d'intervenció més apropiats, controlar la
seva aplicació i prendre decisions ulteriors a partir dels resultats obtinguts. Les microestratègies que equivaldrien als mètodes i tècniques d'estudi- inclourien les estratègies d'elaboració i
repetició i serien les encarregades de la resolució directa de la tasca.
9

Les estratègies primàries les defineix Dansereau (1978) com tècniques emprades per operar
directament sobre els materials d'aprenentatge. Impliquen ser capaç d'identificar l'important, el
difícil i les parts menys familiars del material, aplicar tècniques per comprendre i memoritzar el
material, i aplicar tècniques per recordar i utlitzar la informació adquirida sota cirucumstàncies
adequades. Les estratègies de suport es generen, segons l'autor, per actuar sobre el mateix
individu, per tal de manterni un clima psicol+ògic intern adeqquat. Permeten que les estratègies
primàries flueixin de forma eficient i efectiva. Inclouen tècniques per establir una actitud
d'aprenentatge adequada, mètodes per enfrontar-se a la manca de concentració degut a la
presència de distractors, fatiga o ¡frustració, procediments addicionals de supervisió i correcció de
les estratègies primàries. Les estratègies primpàries s correspondrien a les estratègies de repetició
i d'elaboració de Weinstein i Mayer (1986). Les estratègies de suport es correspondrien a les
estratègies d'organització, regulació i afectivo-motivacionals, descrites per aquests mateixos
autors.
f
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1.

2.

El coneixement de la matèria o el tema ("Subject-Matter Knowledge"), que
està relacionat amb el contingut específic de la tasca d'aprenentatge. Fa
referència als coneixements previs, a l'estructura dels coneixements, els
coneixements adequats o erronis, etc.
El coneixement de competència general ("Domain-general Knowledge").
Aquest segon es refereix al coneixement ampli que no pertany
específicament a una tasca encara que facilita el procés d'aprenentatge.
Capacita els individus per mediatizar les demandes del context
d'aprenentatge tot emprant el seu coneixement sobre la matèria en la
realització de les tasques. Segons els autors aquest tipus de coneixement té
tres dimensions:
2.1.
2.2.

Coneixement de les característiques de la tasca i de l'ambient
d'aprenentatge.
Percepcions de les característiques del coneixement pròpies i dels

2.3.

altres.
Coneixement rellevant sobre estratègies per realitzar les tasques
deforma eficient.

El coneixement de les característiques de la tasca i de l'ambient
d'aprenentatge es tracta del coneixement que proporciona informació sobre els
objectius esperats de la tasca (la representació que el subjecte es fa del
problema) i procediments (estratègies i plans); sobre què cal fer per tal de
completar la tasca (criteris de la tasca); i sobre els recursos que es requereixen
per la realització efectiva de les tasques així com la manera d'obtenir-los,
Les percepcions de les característiques del coneixement pròpies i dels
altres es refereix l'ús que fan els estudiants del seu coneixement i del
coneixement dels altres per valorar el que necessita fer i els recursos dels quals
disposa per realitzar una tasca. Inclou la percepció de les dificultats d'una tasca,
el coneixement del funcionament cognitiu propi i dels altres, la percepció dels
significats dels esdeveniments que es desenvolupen a l'aula, per exemple, les
interaccions entre els professors i els estudiants.
El coneixement rellevant sobre estratègies per realitzar les tasques de
forma eficient es refereix al fet que l'aprenentatge a l'aula requereix coneixement
sobre estratègies que poden facilitar la realització eficient de les tasques. Wang i
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Peverly (1987) les anomenen habilitats sobre com aprendre (how-to-learn skills).
Els estudiants eficients utilitzen aquestes estratègies per tal de facilitar la
codificació i el record de la informació, així com la comprensió i assimilació de
nous coneixements i habilitats. Fan referència a diverses categories d'estratègies
entre les quals es poden citar:
1. les estratègies per facilitar la comprensió i el record, com ara respondre
qüestions, desenvolupar un guió, escriure resums i presentar resums orals;
2. habilitats de buscar ajuda, tant d'obtenir-la com porporcionar-la;
3. habilitats per reconèixer quan es necessita l'ajuda.
Els autors afirmen que encara que s'ha escrit força sobre les estratègies
emprades pels alumnes i sobre la relació entre l'ús de les estratègies i la
realització dels estudiants, s'ha fet molt poca recerca sobre el coneixement
introspectiu que tenen els estudiants d'aquestes estratègies. Una varietat
d'aquestes estratègies són emprades de forma rutinària pels estudiants eficients
per tal de facilitar la codificació i record de la informació així com a la
comprensió i assimilació de nous coneixements i habilitats. Una de les recerques
que els autors esmenten sobre habilitats sobre com aprendre i el rendiment és la
realitzada per Brown, Day i Jones, (1983) els quals, en investigacions
descriptives de tipus transversal van identificar quatre característiques de les
notes i resums emprats per estudiants competents per resumir un text. Aquestes
característiques eren (a) l'absència de trivialitats, (b) l'absència de redundàncies,
(c) la substitució de termes superordinats o esdeveniments per altres de
subordinats, i (d) la selecció o desenvolupament de frases tòpiques.
El segon nivell de les habilitats d'autoaprenentatge, és a dir, el nivell d'ús
del coneixement, es refereix a ]!habilitat dels estudiants per utilitzar el que saben
en l'aprenentatge de noves tasques i per aplicar el que saben a noves situacions.
Segons Wang i Peverly (1987), aquestes habilitats es coneixen normalment com
a habilitats metacognitives i són: la predicció, la planificació, la supervisió i
l'avaluació final. Segons els autors es considera que les habilitats metacognitives
són crítiques per l'habilitat de l'estudiant per autoregular-se i per procedir de
forma autònoma en l'aprenentatge de noves tasques de forma eficient i
deliberada. Són les habilitats que té l'individu per conèixer i comprendre els
propis mecanismes d'aprenentatge, que tenen un alt grau de transferència a
altres aprenentatges (Kirby, 1984, citat per Monereo, (1990). També
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anomenades estratègies metacognitives. Són les estratègies encarregades
d'establir els paràmetres d'una tasca, localitzar els errors, determinar tàctiques i
mètodes d'intervenció apropiats, controlar la seva aplicació i prendre decisions
posteriors a partir dels resultats obtinguts (Monereo, 1990). Malgrat les
dificultats terminólo giques del terme metacognició, es considera que una
activitat mental metacognitivament madura implica:
1. coneixement dels objectius que es volen assolir;
2. escollir les estratègies per aconseguir-los;
3. autosupervisar l'execució per tal de comprovar si les estratègies que
s'estan utilitzant són les més adequades; i
4. avaluar els resultats per saber si s'han assolit els objectius.
Per tant, la metacognició implica coneixement de les pròpies cognicions i
regulació de l'activitat mental, la qual cosa exigeix planificar l'activitat mental
abans d'enfrontar-se a una tasca, observar o supervisar l'eficàcia de l'activitat
iniciada i comprovar els resultats. (Burón, 1993). Alguns autors (Zimmerman et
al (1988). utilitzen el terme estudiants autoregulats en el sentit que aquests
estudiants utilitzen estratègies metacognitives de planificació, organització, i
autoavaluació durant el procés d'aprenentatge. A la vegada els estudiants que
s'autoregulen presenten motivació intrínseca, es perceben a sí mateixos com a
aprenents eficaços i autònoms. (Zimmerman et al 1988)
La planificació es caracteritza, segons Wang i Peverly (1987) com una
interacció entre el coneixement, l'estructura de la tasca i les demandes de la tasca
que és flexible i sensible als canvis en les situacions al llarg del temps. Inclou
habilitats de predir els resultats d'una tasca, fer llistats o guions de les estratègies
que s'empraran, etc. En general, les troballes de la recerca en aquesta àrea
indiquen que les estratègies de planificació emergeixen esporàdicament quan
l'estudiant emprèn una activitat nova i complexa. A mesura que l'estudiant
augmenta la seva experiència en l'activitat o en l'àrea de coneixement, les
estratègies de planificació esdevenen més estables. Entre les recerques els autors
citen Day i Jones (1983) els qual van trobar que, malgrat que un major nombre
d'estudiants grans més que no pas de joves utilitzaven notes abans de fer el
resum, el millor predictor de l'èxit en la composició d'un producte final era la
planificació, independentment de l'edat. Una habilitat associada amb la
planificació és l'habilitat per predir resultats previs a l'experiència. S'entén per
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predicció com la coordinació de diversos aspectes del coneixement per imaginar
actes cognitius que no han ocorregut encara. La supervisió es refereix a
l'avaluació contínua i l'organització de les interelacions contínuament canviants
de coneixements, plans, estratègies i objectius que conflueixen en l'acompliment
d'una tasca. Inclou fer revisons, refer els guions de les pròpies estratègies per
aprendre, etc.
Algunes recerques relacionades amb aquests tipus d'hatbilitats són les
realitzades per Owings et al (1980), Stein et al (1982a, 1982b) i la revisió que
aquests mateixos autors van fer l'any 1981 (Bransford et al, 1981). Totes
aquestes recerques foren realitzades comparant grups de nens amb alt rendiment
acadèmic i amb baix rendiment acadèmic, de cinquè grau. En el cas de l'estudi
d'Owings et al (1980), a partir de demanar als nens que aprenguessin dues
historietes curtes -una de més precisa i l'altra més imprecisa- els autors troben
que els nens amb més èxit sabien dir quina història els resultava més difícil
d'aprendre i que regulaven els seus esforços a l'hora d'aprendre de forma
adaptativa, és a dir, adaptaven el temps d'estudi i de lectura a la dificultat de la
història, mentre que els nens amb un rendiment acadèmic més baix no avaluaven
la seva comprensió de forma espontània ni adaptaven els esforços en funció de la
dificultat. En una recerca posterior del mateix equip d'investigadors es va
demanar a un grup de nens de cinquè que elaboressin continuacions de frases per
tal que aquests fossin més fàcils d'entendre i de recordar. Les frases eren de l'estil
"L'home alt va fer servir la brotxa de pintar"10. Van trobar que els nens amb un
alt rendiment acadèmic feien elaboracions més precises -de l'estil de: "L'home alt
va fer servir la brotxa de pintar per pintar el sostre"- de manera que eren més
capaços d'aprendre de memòria les frases i poder respondre a qüestions que
implicaven una memorització de les frases (Stein et al (1982a). Una altra
investigació realitzada per aquest equip (Stein et al, 1982b) tenia com a objectiu
avariguar si els nens amb alt i baix rendiment escolar eren capaços d'avaluar la
dificultat d'un material redactat amb més i menys precisió quan se'ls demanava
explícitament que ho fessin. Van arribar a la conclusió que els nens amb alt
rendiment eren capaços de predir quines frases serien més difícils d'aprendre i a
més sabien dir alguna cosa relacionada amb les ambigüitats amb les quals
estaven redactades algunes d'aquestes frases. Els nens amb menys èxit percebien
les dificultats però no eren capaços de dir quina podia ser la causa d'aquestes
10

A l'original: "The tall man used the paintbrush".

119

dificultats. Les recerques d'aquest tipus ens aporten dades que semblen indicar
que els nens amb més èxit a l'escola es caracteritzen per posseir unes habilitats
metacognitives més desenvolupades que els nens amb menys èxit. Cal dir també
que els mateixos autors citats troben que els nens amb menys èxit, si se'ls
sotmetia a un entrenament ï se'ls guiava en el procés, milloraven
significativament la capacitat per recordar les frases, i les explicacions sobre les
raons de les dificultats.
Maarit Silvén (1992) va dur a terme a Suècia une studi en el qual
s'entrenava nens de 12 anys en habilitats metacognitives que havien de contribuir
a la millora de la lectura comprensiva. Els efectes d'aquests entrenament foren
mesurats abans, durant i després de l'entrenament. Va trobar que aquest
entrenament que havia utilitzat la metacognició millorava el desenvolupament
cognitiu dels infants però no el desenvolupament metacognitiu.
Waxman et al (1987) fan una revisió de recerques sobre les estratègies
cognitives. No es referiexen al rendiment acadèmic en general però aporten dades
sobre quines diferències hi ha en l'ús de les estratègies cognitives entre estudiants
amb uns bons i mals assoliment en lectura, en comprensió lectora, en solució de
problemes matemàtics i en solució de problemes de ciències. Les conclusions de
les investigacions que comparen bons i mals lectors obtenen resultats que
indiquen que els bons lectors aprenen llistes estructurades millor que les llistes
aleatòries de paraules, agrupen les paraules que han d'aprenendre en unitats
sintàctiques siginificatives, fins i tot quan llegien paraules aïllades. Els mals
lectors, en canvi, tenen la mateixa dificultat tant amb les llistes estructurades com
amb les aleatòries, veuen les paraules sense relació entre elles, i no interrompen
la seva lectura oral quan troben paraules inapropiades en les frases, la qual cosa
indica una manca de supervisió en aquests lectors. Pel que fa a les estratègies
metacognitives es refereix a la supervisió de la comprensió com a procés
metacognitiu d'avaluar la comprensió d'un text escrit i prendre qualsevol tipus
d'acció necessària per millorar la comprensió mentre es llegeix. Els que presenten
una bona comprensió dels textos empren estratègies metacognitives per
supervisar la seva comprensió més freqüentment que els que presenten una mala
comprensió. La supervisió de la comprensió inclou els processos emprats per
avaluar la comprensió mentre es llegeix el text i de corregir les dificultats
percebudes. Els mals lectors sovint experimenten dificultat en detectar i corregir
els problemes de comprensió mentre es llegeix. Fruit de la revisió de la recerca
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Waxman et al (1987) agrupen les estratègies en dues categories: estratègies
fortes i estratègies febles, tant per les estratègies relacionades amb la comprensió
lectora11 com per les estratègies relacionades amb la solució de problemes
matemàtics12. Els autors també examinen les recerques sobre solució de
problemes en l'àrea de Ciències. D'aquestes recerques es desprèn que les persones
que resolen els problemes amb èxit tenen estructures mentals d'alt ordre que els
11

Les estratègies d'elaboració i d'organització generalment emergeixen com a les més
positivament relacionades al rendiment dels estudiants en comprensió lectora. Les estratègies
febles són aquelles que no estan associades amb la bona comprensió lectora o que no han estat
examinades sistemàticament per determinar la seva relació amb la comprensió lectora Les
.estratègies fortes i febles per a la comprensió lectora són, segons Waxman et al, (1987:240):
Estratègies fortes
1. Assimilar a l'experiència personal: és a dir,
relacionar et passatge a esdeveniments similars
de la pròpia vida.
2. Resumir: explicar la història amb les pròpies
paraules.
3. Fer-se qüestions: fer preguntes o comentaris
sobre el passatge.
4. Imatges: formar una imatge mental del
contingut del text.
5. Predir resultats: predir el que passarà després.
6. Gramàtica de la història: seleccionar el
context, problema, objectiu, acció i resultat en
el text
7. Coneixement previ: relacionar el passatge al
que un ja sap.
8. Respondre qüestions: analitzar qüestions
provant respondre-les.

Estratègies febles
1. Lectura ràpida: llegir tan ràpidament com sigui possible sense
fixar-se en el propòsit de la lectura del text.
2. Buscar l'ajuda dels companys: demanar ajuda a un amic si s'és
incapaç de trobaar una resposta a una qüestió sobre el text. (...)
3. Lectura selectiva degut a la dificultat del text: saltar-se parts que
no s'entenen mentre es llegeix el text. (...)
4. Lectura selectiva degut a l'interès: llegir i/o recordar les parts
interesants del text i saltar-se les altres. (...)
5. Buscar els detalls importants: buscar i/o recordar elements del
text que sobresurten perquè són en certa manera diferents (...)
6. Rellegir: llegir o fullejar el text una altra vegada (...)
7. Canviar la velocitat: llegir el text més lentament o amb més cura
8. Concentració: pensar sobre el que s'està llegint.

12

En la solució de problemes matemàtics Waxman et al (1987) esmenten estratègies fortes o
efectives, i estratègies febles o inefectives. Les estratègies fortes i febles en la resolució de
problemes matemàtics són, segons Waxman et al, (1987:241):
Estratègies fortes
1. Imaginar: formar una imatge mental de la situació problema.
2. Buscar una pauta: examinar la informació donada en el problema per
configuracions que podrien emprar-se per obtenir la solució.
3. Construir una taula: organitzar la informació donada en el problema en
forma de taula.
4. Treballar endarrera: identificar l'objectiu final del problema i treballar
endarrera des d'aqeust objectiu fins trobar una solució.
5. Fer una llista organitzada: escriure els elemets d'un problema en forma de
llista, ordenant els Items d'acord amb criteris personals signifcatius.
6. Solucionar un problema senzill: reduir el problema a un nivell més
manejable, solucionant un problema simple a dins del problema.
7. Pluja d'idees: pensar en tants camins de solució com sigui possible pel
problema donat.
8. Relacionar amb un problema similar: pensar amb algun problema trobat
amb anterioritat que tingui elements en comú amb el problema present.
9. Construir un model: organitzar la informació del problema en un model.
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Estratègies febles
1. Utilitzar objectes: manipular objectes
com els dits, o monedes per ajudar a
resoldre un problema.
2. Endevinar: endevinar la resposta quan
no es pot resoldre un problema i
llavors revisar-ho.
3. Anotar la informació important:
seleccionar la informació important
donada en un problema i escriure-la.
4. Buscar ajuda en els companys:
demanar un amic que ajudi a
respondre el problema quan hom és
incapaç de solucionar-lo.
5. Posar-se un mateix dins del problema:
imaginar-se un mateix com si es
trobés en la situació descrita pel
problema

permeten tenir més accés a representacions efectives per classificar els problemes
en certes categories. Els estudiants amb èxit normalment empren aquelles
estratègies que són més específiques de la matèria i més poderoses per conduir a
la solució apropiada. Normalment empren l'enfoc de "treballar endavant" ("work
forward"), és a dir, llegeixen fins que tenen prou informació per començar el
treball. Enfoquen el problema amb la idea que la solució pot ser descoberta de
forma lògica. Les persones amb menys èxit en la solució de problems en l'àrea
científica empren l'enfoc de treballar endarrera ("working backward") de forma
que comparen les dades del problema amb el resultat desitjat.
Alvaro Page (1990) cita dos estudis en aquesta línia: McKeachie et al
(1986) i Pokay et al (1990). Segons McKeachie, les estratègies que incideixen en
l'esforç de l'alumnes són les que tenen un major impacte en el rendiment escolar.
Les estratègies relatives a l'ús de recursos tenen major impacte en el rendiment
de l'estudiant quan aquest inicia l'aprenentatge d'una nova matèria mentre que les
estratègies metacognitives assoleixen més importància a mesura que l'alumne
avança en el curs formatiu. Pokay (1990) coincideix en afirmar que les
estratègies d'aprenentatge tenen molta importància en dos moments: quan els
alumnes inicien l'estudi de la metèria i quan ja han cursat la matèria durant un
semestre. Les estratègies i els seu impacte en el rendiment no és independent
d'altres variables, per exemple, de la motivació.
Wang, Haertel et al (1990) fan una revisió d'estudis i investigacions
nordamericanes sobre variables que influeixen en els resultats de l'aprenentatge.
Utilitzen la tècnica d'anàlisi de continguts. Organitzen els resultats dels estudis en
228 items que formen 30 escales, agrupades en sis categories més àmplies.
Aquestes categories inclouen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Variables de l'Estat i del districte,
variables contextuáis extraescolars,
variables relacionades amb el nivell escolar,
variables de l'estudiant,
'
variables relacionades amb el disseny de programes i
variables relacionades amb la implementació del currículum i el
programa instructiu, rutines i pràctiques instructives i clima de
classe.
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Arriben a la conclusió que les variables metacognitives de l'estudiant són
les que pesenten el valor més alt d'entre totes les escales. Els ítems amb valors
més alts inclouen supervisió de la comprensió (planificació; supervisió de
l'efectivitat de les accions empreses; provar, revisar i avaluar les estratègies
d'aprenentatge), autoregulació, estratègies d'autocontrol (per exemple, control
de l'atenció), i estratègies positives per facilitar la generalització de conceptes.
Finalment volem citar una investigació realitzada per McDermott (1984),
en la qual intenta buscar el poder predictiu sobre el rendiment acadèmic i el
nivell intel·lectual, d'una sèrie de conductes que l'autor classifica en tres estils
d'aprenentatge. Les conductes es refereixen a algunes de les variables com:
atenció, concentració, temps dedicat a les tasques, i algunes actituds davant de
l'aprenentatge. Moltes de les conductes impliquen variables relacionades amb
l'utoresponsabilitat dels aprenentatges i amb les habilitats d'autoaprenentatge,
encara que no utilitza aquests termes. L'interssant d'aquest estudi és que està fet a
nivell d'escola infantil. Va agafar una mostra de 100 nens, que assistien a sis
escoles infantils, d'edats compreses entre 59 i 78 mesos. Va utilitzar una escala
d'estil d'aprenentatge -"Learning Style Scale"-composada per 16 ítems, cada un
dels quals expressava una conducta de l'alumne. Aquesta escala era resposta pels
professors després d'un mínim de 50 classes. Els professors responien a cada ítem
indicant si cada conducta "normalment es presenta", "es presenta algunes
vegades", "no es presenta", com a representativa d'un dia escolar de cada nen.
Aquest 16 ítems composen tres escales, cada una de les quals correspon a un
"estil d'aprenentatge" diferent:
1.
2.
13

14

Estil d'evitació13
Estil de no atenció14

Els ítems de l'escala corresponents a l'estil d'evitació eren els següents:
5.
Està poc disposat a provar de fer res per ell mateix.
8.
passa dificultosament d'una tasca a l'altra.
7.
Sembla no estar alerta ni interessat.
4.
No gaudeix amb les activitats generals de classe.
3.
Està nerviós o enfadat.
1.
Les respostes mostren que no està atent.
2.
No pot asseure's i concentrarse.
12.
Mostra una amplitud limitada d'interessos.
Els ítems de l'escala pel que fa a l'estil de no atenció són els següents:
16. Sembla no ser conscient de les tasques que se li demanen
15.
No aprèn a partir dels errors.
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3.

Estil excessivament independent15

L'autor va arribar a la conclusió que el quocient intel·lectual de l'infant
contribuïa apreciablement a la predicció de tots els criteris de rendiment, però
que en alguns casos les contribucions de les interaccions entre quocient
intel·lectual i estil d'aprenentatge excedien les del QI pres aïlladament. Les
millors puntuacions en lectura i llenguatge foren obtingudes pels nens amb un alt
QI, considerats atents i una mica -no excessivament- independents. En el cas de
la llengua parlada la bona realització està relacionada amb un alt QI en nens que
manifesten ser comunicatius més que tenir un estil d'evitació. En matemàtiques,
els millors resultats són obtinguts per nens amb QI alt que no tenen estils
d'evitació ni d'excessiva independència en les situacions d'aprenentatge. La
predicció de les notes futures, tot i ser molt dependents del QI, també depenen
notòriament d'un estil de no evitació i raonablement atent.
Volem fer esment en aquest mateix apartat d'algunes investigacions que,
si bé no utilitzen la terminologia que hem estat utilitzant fins aquí, també fan
referència al paper actiu de l'estudiant en els aprenentatges. Es refereixen al que
alguns autors han anomenat processos de mobilització.
Entre aquestes recerques cal esmentar la duta a terme per Gilly (1978), el
qual va anomenar processos de mobilització a factors energètics i mecanismes de
regulació a l'hora d'iniciar un aprenentatge. Per factor energètic entenia Gilly el
potencial de base, d'origen somàtic que és el que permet que un subjecte, en una
situació determinada, pugui mobilitzar-se fins a un cert nivell. Entre aquests
12.
1.
14.
11.
7.
13.
2.
15

Mostra una amplitud limitada d'interessos.
Les respostes mostren que no està atent.
Abandona les tasques abans d'acabar-les.
Actua sense mirar o pensar.
Sembla no estar alerta ni interessat.
Intenta eludir les tasques d'aprenentatge.
No pot asseure's i concentrar-se.

Els ítems de l'escala pel que fa a l'estil excessivament independent són:
9.
prefereix arriscar-se a fer les coses a la seva manera.
10.
Acutua de forma fuixa o brillant al seu antull.
11.
Actua sense mirar o pensar.
13.
Intenta eludir les tasques d'aprenentatge.
14.
Abandona les tasques abans d'acabar-les.
6.
No accepta l'ajuda que necessita.
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figuren la velocitat i la precisió. Aquests factors depenen de les capacitats
físiques del subjecte i de l'equilibri del seu funcionament fïsiològic. Pel que fa als
mecanismes de regulació o control, entén un conjunt de processos complexos
dels quals depèn la qualitat del treball i la seva evolució en el temps. Gilly (1978)
va realitzar una investigació sobre una mostra de 22 parelles de nens formades,
cadascuna, per un alumne avançat i un altre alumne que presentava retard a
l'escola, emparellats en funció de l'edat, el sexe i certes característiques
sòcioeconòmiques de la família. Va trobar que en igualtat d'intel.ligència, del
medi social i de les condicions pedagògiques, els alumnes de la població que ell
estudiava que no obtenien bons resultats es distingien dels que obtenien bons
resultats per la seva fragilitat somatofïsiològica, les seves dificultats en el terreny
dels processos de mobilització i la qualitat mediocre del clima educatiu familiar.
En els alumnes més retardáis es presentava un tipus de mobilització mal
adaptada. Aquests processos estan relacionats amb variables de personalitat, amb
la presència o no de dificultats grafomotrius i amb la presència o no de dificultats
d'ordre somatofisiològic.
Cuevas, Ferrandez et al (1985) van realitzar una rèplica l'estudi realitzat
per Gilly i arriben a la conclusió que existien certes diferències entre l'èxit escolar
inicial i posterior i les puntuacions obtingudes en les proves de mobilització
(velocitat i precisió) aplicades, així com un guany generalitzat en el temps
respecte a aquestes últimes. Justicia i Rus (1990) realitzen també una recerca
seguint l'estudi de Gilly (1978) amb l'objectiu de constatar la rapidesa en la
realització de tasques i la precisió en la seva execució. Rapidesa i precisió
suposen, segons els autors, que el subjecte té una capacitat de control, d'esforç i
de concentració vers el treball proposat. A partir d'una mostra composada per 25
parelles d'alumnes de 4rt d'EGB de Granada, cada una formada per un alumne
classificat pel professor com "avançat" un altre classificat com "endarrerit".
Arriben a la conclusió que els alumnes avançats controlen millor la seva
velocitat, realitzen els treballs amb més precisió i cometen menys errors. La
velocitat i la precisió és més diferent entre els alumnes avançats i endarrerits
quant més prolongat és el temps que cal dedicar a realitzar una tasca i quant més
difícil és aquesta. Troben també que hi ha una diferència moderada entre els
alumnes avançats i endarrerits quant a la intensitat de l'atenció, favorable als
alumnes avançats.
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3.9.3. Hàbits d'estudi
Malgrat que no hi ha una definició massa precisa del que són els hàbits
d'estudi sembla que hi ha certes relacions entre el rendiment escolar i algunes
conductes dels estudiants que suposen implicació en el treball escolar i en els
aprenentatges, compromís dels estudiants en aquest treball, temps dedicat al
treball, atenció i concentració i planificació de l'estudi. Alguns autors els
anomenen estretègies de suport (Dansereau,1978) i inclourien l'establiment de
fites, la planificació de l'estudi, les estratègies per aconseguir una major
concentració i el control i diagnòstic del propi progrés. Rodríguez Espinar,
Alvarez et al (1993) consideren diferents àrees sobre les quals cal intervenir en
un programa de mètodes d'estudi. Una d'aquestes és l'àrea d'habilitats
conductuals, que inclou les habilitats per a la planificació de l'estudi i les
habilitats d'autocontrol. Dins d'aquestes darreres consideren les habilitats de
concentració i reducció de l'ansietat, les habilitats de control de l'ambient i les
habilitats per al control del progrés. Incloem en aquest apartat recerques sobre la
relació d'questes conductes amb el rendiment escolar, conductes que no es es
poden desvincular fàcilment de l'autoresponsabilitat dels subjectes en el seu
aprenentatge i de les habilitats d'autoaprenentatge Alguns autors es refereixen al
mètode d'estudi referint-se tant a tècniques d'estudi -a les quals nosaltres ens hem
referit, seguint Wang, Peverly et al (1987), com a habilitats sobre com aprendrei els hàbits d'estudi pròpiament dits.
Recarte (1983) va trobar diferències significatives entre el grup d'èxit i el
grup de fracàs pel que fa a les dificultats de concentració en les explicacions dels
professor percebudes pels alumnes. Gómez Dacal (1992) cita diversos estudis
que s'han ocupat del tema de la implicació i compromís de l'alumne en les
tasques assignades, sovint expressades com a quantitat de temps durant el qual
l'alumne està compromès i/o implicat en una determinada tasca d'aprenentatge
(Seifert i Beck, 1984; Guida, Ludlow et al, 1985). Entre altres conclusions
obtenen que la durada del període durant el qual l'alumne roman compromès
amb el treball està en correlació positiva significativa amb els resultats
instructius i que la manca d'aprofitament del temps té incidència negativa en
l'eficàcia de l'aprenentatge.
,
Gómez Dacal (1992) cita els estudis de Husén (1967), Purves (1973) i
Thorndike (1973) els quals troben que efectes discretament positius del temps
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que dediquen els alumnes a estudiar i a fer els deures fora de l'escola en el
rendiment en matemàtiques i llenguatge que obtenen alumnes de catorze països.
Keith (1982) obté una associació positiva i significativa entre les qualificacions
dels alumnes i el temps que dediquen a realitzar treball escolar a casa,
significació que es manté si es controlen els efectes deguts al context familiar, la
raça, la capacitat de l'alumne i el tipus de programa acadèmic o estudis que
cursen. Per la seva banda, Walberg (1985) troba també que e/ temps que
dediquen els alumnes a fer tasques escolars a casa té molta influència en el
procés d'aprenentatge. Finalment, dins del grup d'estudis referits al treball
escolar a casa cita el de Paschal et al (1984) els quals troben que la màxima
contribució d'aquesta variable es manifesta en alumnes de 4rt i 5è graus, que la
lectura i les ciències socials són les disciplines que resulten més beneficiades
amb el treball a casa i que la influència del treball escolar a casa és més gran
quan es realitza diàriament.
Holmes (1989) va estudiar 79 nens que van fer l'examen de nivell anglès
"O-level" i el CSE l'any 1986. L'objectiu de l'estudi és buscar la relació entre el
temps dedicat afer els deures i el rendiment en aquests exàmens. Conclou que hi
ha una relació positiva bastant forta entre el temps emprat en els deures i els
resultats en els exàmens. La conclusió de l'autor és que el temps dedicat als
deures sembla ser més important per als nois de classe treballadora que per als
de classe mitja. Camp (1990) estudia els efectes de la participació dels estudiants
en diferents activitats sobre l'èxit escolar i conclou que els estudiants de més altes
habilitats acadèmiques miren menys la televisió i estudien més que els estudiants
de més baixes habilitats acadèmiques però, en canvi, les hores de televisió al dia
no tenen un efecte significatiu en el rendiment acadèmic. L'efecte dels hàbits
d'estudi -variable entesa aquí com a hores dedicades a fer deures- sobre el
rendiment és positiu i també significatiu. Quan es controla l'efecte de les
puntuacions de les habilitats acadèmiques, les hores dedicades a fer els deures
tenen un efecte relativament petit sobre el rendiment acadèmic. Les noies miren
menys la televisió, estudien més, participen més en activitats, i tenen millors
qualificacions que els nois, quan altres variables contextuáis són controlades.
Hi ha gran varietat de conductes que s'inclouen dins dels hàbits d'estudi.
Salvador Mata (1985), en el seu estudi sobre nens de BUP, troba que els
coeficients de correlació més elevats corresponen a les variables mesurades pel
qüestionari d'hàbits d'estudi, que inclou: diligència en l'estudi, mètode de treball,
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actitud davant dels professors i acceptació de fins. La correlació més alta amb el
criteri correspon a la variable diligència en l'estudi (r=0.404). En segon lloc es
troba el mètode de treball que correlaciona moderadament amb el criteri
(r=0.363). La variable acceptació de fins correlaciona també moderadament amb
el criteri (r=0.310) però resulta significativa. Els factors més importants dels
hàbits d'estudi com a predictors del rendiment acadèmic són la diligència en
l'estudi i el mètode de treball. Cal assenyalar, però, que en el nostre esquema el
mètode de treball es referiria més a les habilitats sobre com aprendre que no pas
als hàbits d'estudi. A diferència d'aquest autor, altres investigadors consideren
separadament els hàbits d'estudi i el mètode de treball. Un d'ells és Webb (1986)
el qual analitza diferents variables en relació a la nota de l'examen de Geografia
"A-level" anglès de 470 alumnes, conclou que l'orientació de l'estudi, factor
composat per les variables evitado del retard, hàbits d'estudi, mètode de treball i
motivació per estudiar Geografia, és el major factor que emergeix de l'anàlisi
causal ("path analysis"). També s'obtenen correlacions significatives entre el
resultat de T'A-Level" i les variables hàbits d'estudi, mètodes de treball,
motivació per estudiar geografia i evitado del retard.
Altres autors com García Nieto (1989) consideren que el mètode d'estudi
inclou variables com motivació, planificació de l'estudi, concentració i tècniques
d'estudi. Arriba a la conclusió que les correlacions entre el mètode d'estudi i el
rendiment, en els seus diferents indicadors, en general són majors que les que es
donen entre intel·ligència i rendiment, per la qual cosa es pot dir, segons l'autor,
que fins i tot el pes de les variables menys importants del mètode d'estudi en
l'explicació del rendiment és, si més no, semblant al de la pròpia intel·ligència.
Dins del mètode d'estudi, les variables motivació i planificació de l'estudi
presenten correlacions amb el rendiment acadèmic més grans que entre la
intel·ligència el rendiment, situant-se entre 0,4 i 0,5. Les menors correlacions es!
troben entre tècniques i concentració i el rendiment. Pel que fa a les relacions
entre variables incloses en el mètode d'estudi i les diferents àrees de
coneixement, troba que la. planificació està més correlacionada, en ambdós sexes,
amb l'àrea de llengua, mentre que presenta una menor correlació amb el
rendiment en matemàtiques en el cas de les noies, i amb el rendiment en física i
química en el cas dels nois..
Relacionat amb els hàbits d'estudi, Sánchez García (1990) analitza la
influència de la variable lloc d'estudi en relació al rendiment i conclou que les
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millors qualificacions tendeixen a ser obtingudes per nens que disposen del seu
propi lloc de treball. Amb tot, l'autora alerta que això no vol dir que aquesta dada
presa aïlladament serveixi per fer una afirmació simplista en el sentit d'afirmar
que el lloc de treball adequat és igual a èxit escolar, encara que aquesta variable
cal ser tinguda en compte a l'hora de fer una tasca orientadora amb la família.
Pel que fa als estudis que tracten sobre altres activitats i la seva relació
amb l'èxit escolar Gómez Dacal cita l'estudi de Neuman (1980), referit als efectes
de les preferències de l'alumne per la televisió o per la lectura sobre la
competència lectora. Troba diferències significatives en les mitjanes de
competència lectora entre quatre grups: nens que veuen molta TV i llegeixen
molts llibres, nens que veuen molta TV i llegeixen pocs llibres, nens que veuen
poca TV i llegeixen molts llibres i nens que veuen poca TV i llegeixen pocs
llibres. Thorndike (1973), citat per Gómez Dacal (1992) troba també correlacions
significatives i negatives entre el nivell de comprensió lectora i el nombre
d'hores al dia que els nens de 10 anys dediquen a veure la televisió. Pérez
Serrano (1981), cita Gutiérrez Gómez (1976), el qual s'estudia la relació entre el
temps que els nens dediquen a veure la televisió i les qualificacions escolars.
Estudia 420 alumnes d'EGB de Madrid i conclou que els infants que veuen un
nombre major d'hores la televisió tenen un rendiment més alt en l'àrea de
llenguatge.
No totes les recerques troben relacions significatives entre el temps
dedicat a l'estudi amb el rendiment. Recarte (1983) que en comparar grups
extrems d'èxit i fracàs escolar obté diferències significatives entre ambdós grups
pel que fa a la realització d'activitats extraacadèmiques i l'assistència a classes
particulars. No troba diferències quant al temps que dediquen a l'estudi, ni el
temps que dediquen a veure la televisió. L'anar a classes perticulars és una
característica del grup de fracàs. El grup amb èxit escolar es veu més capacitat
per realitzar activitats extraacadèmiques.
En l'estudi descriptiu de Sánchez García (1990) queda reflectida una
tendència major a obtenir bons resultats escolars dels nens que tenen un hàbit de
lectura. L'autora troba que hi ha un 54,06% de nens que no tenen hàbit de lectura
durant el seu temps lliure; no obstant, el menor percentatge d'aquests es troba
entre els que assoleixen qualificacions mitjanes d'excel.lent i el percentatge més
gran -de 76,7 per cent- apareix entre els escolars que repeteixen curs.
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Totes les variables a les quals ens hem referit com a variables mediadores
en els aprenentatges dels estudiants sembla que tenen una relació amb el
rendiment escolar que passa per la qualitat dels aprenentatges. Les variables
referides a l'autoresponsabilitat en els aprenentatges, a les habilitats
d'autoaprenentatge i als hàbits d'estudi tenen importància en tant que incideixen
en la qualitat dels aprenentatges que realitza l'estudiant i estan molt
relacionades amb les maneres particulars que té l'alumne per enfrontar-se a
aquests aprenentatges. Aquestes variables inclouen tant aspectes tècnics
d'elaboració i processament de la informació, com aspectes motivacionals i
actitudinals dels estudiants. Una persona que posseeixi un major nombre
d'aquests recursos aprendrà millor i segurament, tindrà un millor rendiment
escolar. Tot aquest conjunt de variables no és independent de la resta de variables
personals: intel·ligència, personalitat, autoestima, etc. i les variables personals no
són independents d'altres variables contextuáis familiars, socials i escolars. Ara
bé, les que hem anomenat variables mediadores en els aprenentatges
constitueixen variables importants a tenir en compte a nivell escolar perquè són
les més relacionades amb el procés d'aprenentatge, és a dir, les més
relacionades amb les formes de procedir d'un estudiant per assolir un
aprenentatge determinat, per realitzar una tasca escolar concreta. Així, el grau
de control que un estudiant sent sobre el seu aprenentatge, la motivació per
l'èxit, l'atribució de les causes de l'èxit i el fracàs a l'esforç i no a la manca
d'habilitats o a la sort, les habilitats sobre com aprendre i les habilitats
metacognitives, semblen jugar un paper important en relació al rendiment i, per
tant, tota acció que pretengui dur-se a terme des de l'escola i des de l'aula per
millorar els aprenentatges dels estudiants i consegüentment, per millorar les
probabilitats d'èxit futur d'aquests, haurà de tenir molt presents aquests factors.
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4.

VARIABLES SOCIALS ASSOCIADES AL RENDIMENT ESCOLAR
Dins d'aquest apartat hem inclòs la revisió d'estudis i recerques que fan

referència a variables relacionades amb el context social en el qual viu l'individu,
sobretot centrant-nos en la famíia com a institució social que té més influència en
l'infant.
Farem esment de recerques que estudien la relació entre variables
estructurals referides a l'origen social familiar, al medi sociocultural de la família
i a l'estructura familiar, i a variables de tipus més dinàmic, amb un caràcter més
psicosocial, que fan referència a les relacions que es desenvolupen entre els
membres de la família i que donen lloc a un determinat clima afectiu i educatiu.

4.1. Origen social familiar i classe social
Els estudis sobre la relació entre l'origen social i els resultats escolars
sorgeixen als voltants dels anys cinquanta, quan una branca de la Sociologia, la
Sociologia de l'Educació, inicia una línia de treball centrada en el problema de les
desigualtats socials davant de l'educació. En aquests anys es defineixen dues
orientacions principals:
1.

Una considera l'educació com una inversió productiva, com a mecanisme de
selecció que representa, en el pla individual, una via de mobilitat i un
instrument d'igualació social. L'educació contribueix a la cohesió social i,
per tant, se la considera com un sistema adaptat a les necessitats de la
societat. Aquesta postura és defensada, entre d'altres, per T. Parsons.

2.

La segona postura veu l'educació com un sistema per canviar la realitat
social. Davant la desigualtat d'accés de les classes populars als diferents
nivells del sistema edcuatiú -situació que els interessa destacar com a
desfavorable i injusta- cal generar una política educativa que, en base a
reformes, canviï aquesta realitat. L'educació compensatòria1 esdevé una de

1

L'educació compensatòria sorgeix com a acció encaminada a resoldre el problema del fracàs
escolar en constatar que la major part dels nens que fracassen a l'escola provenien de medis
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les estratègies més importants de política educativa. Alguns autors que
defensen aquesta postura són Floud (1957) i Halsey (1962). Aquests autors
van realitzar uns dels estudis pioners en els quals van constatar
empíricament l'existència d'un nexe entre el rendiment acadèmic i l'origen
social dels estudiants.
Ornstein (1982) fa una revisió dels vint anys de la història de l'educació
dels desavantatjats des del punt de vista de l'interès que va suscitar en escriptors,
investigadors, sociòlegs, educadors, etc. als Estats Units. Aquest autor assenyala
que als anys seixanta s'iniciava la discussió sobre el paper de l'ambient en el
desenvolupament dels infants i les seves implicacions en educació. Entre altres
autors cita Hunt (1961, 1969) i Deutsh (1967) els quals segueixen en els seus
estudis la teoria de Piaget en el sentit que pensen que el nen que es troba en un
ambient mancat d'estímuls ambientals apropiats sofrirà una falta d'experiències
suficients per a l'adequat desenvolupament dels processos mentals necessaris per
adquirir destreses i habilitats intellectuals. Hunt arriba a la conclusió que mentre
que l'herència marca els límits del potencial individual per al creixement
intellectual, el rol de l'ambient és extremadament important per perfeccionar la
cognició. Deutsh (1963) va assenyalar que les principals variables que afecten la
disposició per aprendre són la falta de varietat d'estímuls visuals, tàctils i auditius
de la llar de classe baixa. Segons l'autor, els nens desafavorits són inferiors als de
classe mitja pel que fa al pensament abstracte.
La influència de l'ambient en el desenvolupament de la intel·ligència i el
pes que podia tenir aquest, comparat amb el pes de l'herència, en el seu
desenvolupament ha estat un dels temes que preocupava els investigadors
nordamericants a principis de segle. En els primers anys del segle XX molts
psicòlegs creien que la intel·ligència era determinada principalment per
l'herència. Per això, els estudis sobre la relació entre la intel·ligència i els

socials i familiars desafavorits. Aquest camp d'acció va iniciar-se als Estats Units fa uns vint anys
i després es va estendre per Europa. Martín-Moreno (1983) defineix l'educació compensatòria
com una acció que pretén introduir fonamentalment en els centres docents, programes específics
que, en augmentar el rendiment acadèmic dels grups socioeconòmics desafavorits contribueixi a
nivellar la participació dels diversos grups socials en l'èxit acadèmic" (Martín-Moreno, 1983:29).
Lázaro et al (1983) expliquen que compensar els desavantatges educatius "implica una acció
didàctica i orientadora a nivell d'aula i de centre, amb l'aplicació i desenvolupament de programes
individualitzats de reforç, ajustats a les exigències de cada alumne. En síntesi, és una acció
dirigida a superar les específiques dificultats o anomalies d'aprenentatge de l'alumne amb un
doble esforç didàctic i orientador" (Lázaro et al, 1983:9).
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resultats escolars predominen en els primers anys del segle. A partir dels anys
cinquanta la majoria de científics van prendre una postura ambientalista, és a dir,
reconeixien la prevalença de l'ambient per damunt de l'herència en la
determinació de la intel·ligència. Paral·lelament, els investigadors sobre educació
comencen a interessar-se per les relacions entre les variables de tipus social i els
resultats escolars. El punt de vista hereditari va revifar-se als anys seixanta i als
setanta, basat en els escrits d'Arthur Jensen (1969) i de Richard Hernstein (1973)
principalment. Cada un d'ells per separat va arribar a la conclusió que l'herència
era el principal factor determinant de la intel·ligència. Alguns científics socials
van optar per una posició intermitja. Van assenyalar que ambdues -herència i
ambient- contribuïen a les diferències mesurades en intel·ligència. Jencks (1972,
1973) i Nichols (1978) van intentar esbrinar quin tant per cent de la variança era
explicat per cada un dels factors.
De tota aquesta discussió sobre el paper de l'herència i de l'ambient en el
desenvolupament de la intel·ligència es van treure una sèrie d'implicacions per a
l'educació. En general, es va admetre que encara que no es pot dir amb precisió
quanta de la intel·ligència infantil és deguda a factors genètics o ambientals, els
mestres i els pares han de propocionar a cada nen un entorn psicològicament
productiu en el qual pugui desenvolupar al màxim el seu potencial. Els educadors
necessiten reconèixer que hi ha estudiants que puntuen baix en els tests de
quocient intel·lectual capaços d'actuar bé a l'escola i a l'inrevés. Cal notar que el
domini cognitiu és una àrea de l'aprenentatge i que estudiants amb puntuacions
de QI baixes poden tenir força èxit en altres dominis d'aprenentatge.
Aquests estudis sobre el paper de l'herència i l'ambient en la intel·ligència
influeixen en la recerca educativa sobre l'èxit o fracàs escolar. Un grup
d'investigacions són les referides a la igualtat d'oportunitats. Els autors més
controvertits foren James Coleman i Cristopher Jencks. Coleman (1966), citat
per Ornstein (1982) va dirigir un estudi a EEUU, a nivell nacional, sobre l'estat
de la igualtat d'oportunitats educatives per minories. Coleman va trobar que la
variable més important a dins o a fora de l'escola es trobava en el context
educatiu i social de la família de l'infant. La segona variable en importància era
la classe social dels altres nens de l'escola. D'altra banda, Jencks (1973) i els
seus col·laboradors, citat també per Onstein (1982), van concloure que:
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1.
2.
3.

les escoles contribueixen molt poc a compensar les desigualtats entre els
rics i els pobres, els estudiants avantatjats i desavantatjats;
la qualitat de l'educació té un efecte petit sobre el que ocorre en els
estudiants després de graduar-se;
el rendiment escolar depèn enormement d'una sola variable d'entrada,
constituïda per les característiques familiars dels alumnes i totes les altres
variables són secundàries o irrellevants;

4.

hi ha poca evidència que la reforma escolar pugui reduir substancialment la
desigualtat cognitiva entre els estudiants;

5.

a partir d'aquí, l'assoliment de la igualtat econòmica completa, indiferent a
l'habilitat, requeriria una redistribució real de la renda.

Van aparèixer un conjunt d'autors que contradeien les conclusions
obtingudes per Coleman i Jencks. En síntesi pensaverr que l'escola pot produir
diferències, podia influir positivament en el rendiment dels seus alumnes. Entre
aquests autors Ornstein (1982) cita Herbert H. Hyman i Charles R. Wright
(1979), Michael Rutter (1979), David L. Clark (1980), George A. Madaus
(1979).
Seguint Husén (1967), a Europa el primer estudi important que intenta
aclarir l'efecte global del medi familiar -no utilitzant només índexs
socioeconòmics- en els resultats escolars el devem a Fraser (1959). Aquesta
autora va estudiar 400 subjectes de primer curs de secundària i va trobar
correlacions entre el rendiment acadèmic i aspectes culturals, materials,
econòmics, motivacionals i emocionals de la llar i una major relació entre
variables ambientals i rendiment que entre la pròpia intel.ligència i el rendiment.
Arriba a la conclusió que si es tingués més present el medi familiar d'un infant a
l'hora de fer previsions sobre el futur èxit escolar del nen el valor predictiu dels
tests d'intel.ligència i d'altres tests normalitzats es veuria augmentat. A
Anglaterra, Douglas (1964) va dur a terme un estudi longitudinal amb el propòsit
d'establir relacions de causalitat entre els factors del medi familiar i social i les
oportunitats educatives. Va començar a recollir les dades d'una mostra de nadons,
l'any 1964, i va seguir-los fins a l'edat adulta. Tot i que no es tractava d'un estudi
estrictament sobre rendiment sinó que la intenció era fer palesa la situació de
desavantatge dels infants pertanyents a famílies de classes socials desafavorides
respecte a les oportunitats educatives, una de les seves conclusions fou que les
desigualtats socials d'oportunitats, observades ja a l'escola primària, s'agreugen
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a l'escola secundària, de manera que els nois i noies més capacitats pertanyents
al medi obrer, encara que ho hagin trobat cap dificultat per ser admesos a les
escoles secundàries selectives, sofreixen a continuació serioses dificultats en la
seva carrera escolar, que es tradueixen en un abandonament prematur i resultats
mediocres en els exàmens. D'altra banda, ITnforme Plowden (1967) realitzat a
Anglaterra i citat també per Husén (1967), arriba a la conclusió que el paper
jugat específicament per la variació de les actituds, de l'interès i de les
ambicions dels pares és més important que els de les condicions materials de la
vida a la llar, i que intervenen més fortament que les variables lligades a l'escola
i a l'ensenyament. S'enceta així una polèmica sobre el pes de l'escola enfront de
les variables sociològiques familiars en els resultats escolars. És l'època en què
sembla comprovat que comparat amb l'impacte dels factors ambientals, la
influència de l'escola és marginal (School make no difference). En una línia
semblant es troben els resultats de les enquestes dutes a terme a principis dels
anys setanta per l'Associació Internacional d'Avaluació (IEA), realitzades per
Comber i Keeves (1973), Purves (1973), Thorndike (1973). Tot i que el pes que
atorguen a l'escola és superior que el pes que els concedien els informes Plowden
i Coleman, conclouen que les variables del medi juguen, en les diferències de
rendiment, un rol més important que les variables pedagògico-didàcüques, al si
de l'escola.
Alvaro Page (1990) citen diversos autors que troben també relacions
elevades entre classe social i rendiment escolar (Miller, 1970; Jorama, 1971,
Maciver i Fyfe, 1975), que la categoria social és un factor discriminador entre els
alumnes de rendiment superior i inferior (Rousson, 1970), i que les variables
relacionades amb l'origen social de l'alumne expliquen un percentatge elevat de la
varinaça de l'èxit escolar (Rituannen,1971). Husén (1972), també citat pels
mateixos autors, va realitzar un estudi longitudinal que va durar 26 anys, a partir
del qual va establir que la classe social té un efecte acumulatiu al llarg de la vida
d'una persona: el més important per tenir èxit a la vida és el nivell social de la
família. Gómez Dacal (1992) cita, entre els autors que s'han preocupat per la
relació entre estatus socioeconòmic i resultats escolars, Downing, Ollila i Oliver
(1977), els quals han estudiat l'impacte que té el nivell socioeconòmic de la
família, utilitzant com a indicadors els ingressos, les ocupacions professionals i
els nivells acadèmics dels pares, en l'aprenentatge lingüístic, en el que inclou la
competència lectora. Troben que els efectes del nivell socioeconòmic en els
resultats de les diferents proves són significatius.
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Alguns autors atribueixen la relació entre pertànyer a una classe social
baixa i el baix rendiment escolar al bagatge d'experiències i al nivell inicial
d'habilitats amb el qual els infants arriben a l'escola. Hotyat (1956), citat per
Alvaro Page (1990), va atribuir la relació entre pertànyer a una llar pobra i el
rendiment escolar baix al fet que els nens provinents de famílies pobres arribaven
a l'escola amb un bagatge d'experiències més pobre i menys organitzat.
Fotheringham i Creal (1980) es van proposar veure si l'associació entre
característiques de la família i el rendiment acadèmic en diferents cursos era
significativa. Entre les seves conclusions indiquen que l'estatus socioeconòmic
dels nens de diferents nivells varia enormement, que aquesta diferència de
rendiment és provocada per variables relacionades amb la família i que aquesta
influència opera a través del nivell inicial d'habilitats en començar l'escolaritat.
A conclusions semblants arriba un estudi de Lavenu (1989), el qual troba que els
infants que tenen èxit a l'escola pertanyen a famílies de classe socioprofessional
superior i que els que fracassen pertanyen, en general, a famílies obreres, però
l'autor conclou que es pot pensar que és l'estat inicial dels subjectes a l'entrada
del Cicle Preparatori (França) el que pot estar relacionat amb els resultats
escolars.
Alvaro Page (1990) citen diversos autors de l'Estat espanyol que han
trobat relacions significatives entre l'origen socioeconòmic dels alumnes i
diferents aspectes relacionats amb els resultats escolars. Lerena (1976) va trobar
que a 6 i a 9 anys el retard escolar està determinat per la classe social d'origen.
De Miguel (1979) confirma que els alumnes procedents de sectors socials
desafavorits obtenen els pitjors resultats i que el fet d'anar a preescolar no palia
els efectes de classe. Codina (1983) estudia mostres de nens que assiteixen a
ensenyament mitjà i troba que també en aquests les variables d'estatus econòmic
influeixen en els aprenentatges. Bayés i Garriga (1971) comparen dos grups de
nens de diferent nivell socioeconòmic i troben que els nens de nivell més alt
obtenien ja als sis anys resultats significativament millors en proves de percepció,
discriminació i solució de problemes. A aquests autors podem afegir Montané
(1983), que en el seu estudi sobre bons i mals repetidors troba que hi ha un
predomini de bons repetidors entre els alumnes pertanyents a la classe social
alta.. Molina García et al (1984) troben que el fracàs escolar és selectiu des del
punt de vista sociològic, ja que té major incidència en les classes socials més
baixes. Cañas (1990) conclou que els nens de famílies amb alta situació
econòmica obtenen millors resultats que els de situació inferior.
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Alguns investigadors no troben una associació tant forta entre la classe o
l'origen social i el rendiment dels estudiants. Seguint Rodríguez Espinar (1982),
Keeves (1972) en el context australià, va trobar que l'ocupació del pare i el nivell
educatiu de la mare tenien una gran importància en l'explicació del criteri -el
rendiment en matemàtiques i en ciències- però tot i que l'ocupació del pare i els
ingressos familiars donaven una alta correlació amb el criteri, en canvi, en
efectuar la correlació múltiple amb altres variables relacionades amb l'estructura
de la família, les seves actituds i les pràctiques educatives dutes a terme al si de
la llar, la seva significació decreixia en gran mesura. Webb (1986), en l'àmbit
britànic, troba que el context familiar té poca importància per al rendiment en
l'examen A-level de geografia. El factor composat per les variables estatus
ocupacional dels pares i nivell educatiu dels pares no té associació directa ni
indirecta amb el criteri. Individualment, cap de les variables del context familiar
exhibeixen correlacions significatives amb el criteri.
A l'Estat espanyol, Jiménez (1987), citat per Alvaro Page (1990), estudia
una mostra de 5.380 alumnes de 8è d'EGB, i troba que la condició
socioeconómica explica només el 12 per cent de la variança total de les
variables criteri, és a dir, de les puntuacions en proves psicopedagògiques i les
qualificacions en llengua i matemàtiques en acabar 7è. Carabana (1979) fa una
revisió d'estudis espanyols i va trobar que agafant les qualificacions escolars com
a criteri de rendiment, no pot dir-se que l'origen social de l'alumne i les
circumstàncies concomitants -com pot ser el tamany de la família, el tipus
d'escola a la qual assisteix, l'equipament material i cultural de la llar, etc.tingui influència notable sobre el rendiment', totes conjuntament expliquen un 7
per cent de la variança de les qualificacions. Tant si es controla la intel·ligència
com si no es controla el seu efecte, els efectes de la classe social sobre el
rendiment són escassos El mateix autor, en un estudi realitzat l'any 1988, va
trobar que la influència del nivell sociocultural és petita a 8è d'EGB, que
disminueix a l'escola secundària i que desapareix a la universitat. Per l'autor, la
major part de les diferències en aprenentatge escolar entre els diferents nivells
socioculturals es deuen a les diferències en aptituds. La relació entre el nivell
sociocultural i les qualificacions escolars és ínfima (Carabana, 1988). Martínez
Sánchez (1983) troba que les dificultats ambientals expliquen un 1,9 per cent de
la variança del rendiment.
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D'entre els estudis que s'han preocupat per aquest tema hem de fer
especial esment a les investigacions del Centre d'Investigació de l'Educació
Especial i de l'Adaptació Escolar (CRESAS)2, a França, que, tot i que no se
centren exclusivament a les relacions entre variables socials i rendiment escolar,
creiem que hem d'esmentar per les seves aportacions sobre l'origen social dels
infants i el desenvolupament escolar general d'aquests. L'any 1968 es va
encomanar al CRESAS un treball sobre la posició social dels infants. Van
realitzar una enquesta longitudinal sobre el progrés escolar d'un grup de nens des
de dos punts de vista: les seves caracterísitiques individuals i la seva condició
social. Amb aquest estudi constaten que intentar explicar els fracassos escolars a
partir dels trets individuals dels alumnes condueix a un carreró sense sortida.
Afirmen que no es pot explicar el fracàs escolar en massa perquè:
1. És impossible descriure amb certesa les característiques psíquiques
individuals mitjançant els instruments psicològics existents.
2. És impossible designar amb objectivitat els nens que necessiten un
tractament especial, exceptuant el 2-3% de nens amb patologies, segons la
classificació de la Organització Mundial de la Salut.
3. La conducta dels nens varia d'acord amb el context global on es troben.
L'equip del CRESAS va veure que s'establia una estreta relació entre
dificultats escolars i origen social del nen. En l'anàlisi d'aquest problema
adoptaren tres enfocs diferents que es van succeir en el temps. El primer enfoc és
que el fracàs escolar és degut a trets individuals, però en lloc de parlar de
deficiències o malalties s'haurien d'identificar les carències dels nens
pertanyents a ambients populars. Això conduiria a establir una psicologia
diferencial de les classes socials. El segon enfoc es situa dins d'un model

2

E1 Centre fou creat pel Ministeri d'Educació francès l'any 1969, en un moment en què la majoria
de dificultats escolars s'atribuïen a la inadaptació. L'objectiu del Centre era estudiar les diferents
formes d'inadaptació a l'escola, i els seus treballs s'immergien dins d'un corrent de pensament a
favor de la prevenció de les inadaptacions. Ja des de 1960 es detectava aquesta tendència entre els
professionals. Es mantenia el sistema interpretatiu que buscava en les característiques individuals
del nen l'explicació dels problemes escolars, i es va confiar que la plasticitat del nen en edats
primerenques permetria modificar aquesta realitat psicològica individual si es detectava a temps.
El CRESAS es va unir a aquesta opinió. No obstant, en constatar que els nens fracassaven a
l'escola en massa es van plantejar la possible relació entre el fracàs escolar i l'origen social dels
infants, corrent que sorgí, tal com abans esmentàvem, com a conseqüència de la influència de la
Sociologia en treball dels psicòlegs.
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sociològic segons el qual, no hi ha nens incapaços d'adquirir coneixements i, per
tant, fatalment destinats al fracàs escolar, sinó que cal centrar l'anàlisi en les
insuficiències reals o suposades de les famílies d'aquests nens. De mica en mica,
s'adonaren que el més important era comprendre els processos pels que l'origen
social del nen el conduïa a un futur escolar diferent. Per això calia estudiar
sobretot les interaccions entre l'ambient social, el nen i l'escola. En el llibre de
CRESAS de l'any 1982 es troben referències de dos estudis que es van realitzar a
nivell de preescolar. En el primer d'ells l'objectiu era realitzar un estudi
comparatiu sobre nens de nivell sociocultural alt i baix per veure si existien
diferències en el nivell intel·lectual d'ambdós grups. La conclusió fou que tots els
nens eren intel·ligents però que davant dels investigadors uns mostraven la seva
intel·ligència millor que d'altres. En el segon estudi, es preguntaven si podia
imputar-se el mal desenvolupament escolar de molts nens de classes populars a la
mala qualitat del seu llenguatge oral. En aquest estudi es reflectia la influència
dels treballs de Labov, als Estats Units. Van concloure que els nens pertanyents a
classes populars no estan condemnats d'antuvi al fracàs per causa de
deficiències lingüístiques, i que si es modifiquen les condicions escolars es pot
millorar el comportament dels nens i facilitar l'aprenentatge general de tota la
classe.
El CRESAS ha realitzat altres estudis relacionant variables sobre les
característiques del nen i del seu medi, amb variables vinculades a les
característiques institucionals de l'escola, com ara, els mètodes d'ensenyament,
les condicions materials de l'escola, el nombre d'alumnes per aula, etc., que
contitueix el tercer enfoc, i del qual parlarem en un proper apartat.
Hi ha autors que han intentat establir relacions entre indicadors concrets
de classe social, com el nivell ocupacional dels pares, amb el rendiment escolar.
Pérez Serrano (1981), en la seva investigació sobre una mostra de 1.680 alumnes
de Madrid, troba que el nivell ocupacional del pare, com a indicador de classe
social, té una influència sobre les proves objectives de rendiment més important a
5è a a 8è d'EGB. A 5è existeixen diferències significatives molt acusades segons
el nivell ocupacional del pare en totes les proves objectives. Pel que fa a les
qualificacions escolars, troba que també el nivell ocupacional del pare és molt
important a nivell de 5è d'EGB i segueix essent-ho a nivell de 8è. Martínez de la
Fuente (1987), en una recerca sobre les diferències entre grups extrems de
rendiment, troba que la professió de la mare que sembla vinculada més
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directament al grup d'altes qualificacions és la que pertany al grup de
"professions liberals", mentre que la de "mestressa de casa" apareix associada
al grup de baixes qualificacions. Els "obrers no qualificats" ^predominen
significativament en el grup de baixes qualificacions, mentre que en el d'altes
qualificacions predominen les professions vinculades a l'"Administració,
industrials i liberals".
Alguns autors estudien la influència de la classe social en l'explicació de
la variabilitat de rendiment escolar entre els centres. Rodríguez Diéguez, et al
(1987) escullen vuit centres amb un alt nivell de fracàs i vuit centres amb un alt
nivell d'èxit escolar. Com a conclusió final obtenen que hi ha un sol tret
significatiu a un nivell de confiança superior al 90 per cent, que és el nivell
socioeconòmic familiar, avaluat a través de la professió dominant dels pares.
Alspaugh (1991), el qual estudia quatre indicadors com a possibles causes de la
variabilitat del rendiment en matemàtiques i en lectura en 39 escoles. Els
indicadors són:
1. el percentatge d'estudiants per escola que tenen el dinar gratuït o amb
tarifa reduïda, com a indicador del suport financer disponible per als
estudiants;
2. el percentatge d'estudiants que viuen amb els dos pares, com a indicador
de la vida familiar dels nens;
3. la mobilitat dels estudiants, com a indicador d'estabilitat de l'entorn dels
estudiants.
4. el percentatge d'estudiants minoritaris en l'edifici escolar.
Troba que les correlacions entre tots els indicadors amb el criteri són
consistentment més altes per a la lectura que per a les matemàtiques, i que les
correlacions entre els percentatges d'estudiants minoritaris i el rendiment són les
més baixes de les correlacions entre tots els indicadors i el rendiment acadèmic.
A partir de les equacions de regressió troba que tant per a les matemàtiques com
per a la lectura el percentatge d'estudiants minoritaris explica una part molt petita
de la variabilitat entre escoles. Les variables extraescolars, globalment, influeixen
més en el rendiment en lectura que en el de matemàtiques. La conclusió
d'Alspaugh és que aproximadament la meitat de la variança entre escoles en el
rendiment pot estar associada amb factors fora del control escolar.
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Tejedor i Caride (1988) fan una recerca sobre la relació del rendiment
acadèmic, operativitzat en forma de qualificacions i proves objectives, amb
diverses variables contextuáis socials i escolars. Parteixen de les dades
obtingudes pel CIDE d'una mostra de 5.380 alumnes de 8è d'EGB, del territori
MEC. Troben que una de les variables que més incideix en el rendiment és de
tipus estructural: l'estratificació social. La situació laboral dels pares, en canvi,
gairebé no té influència significativa. Jiménez Jiménez (1988) fa un estudi
basant-se en les mateixes dades obtingudes pel CIDE i conclou que es pot
establir el nexe entre aspectes particulars de la condició socioconòmica de la
família, com la classe social i el nivell d'estudis dels pares, i el rendiment escolar
dels fills. Segons l'autor aquesta associació es tradueix en el fet que quant més
alta és la classe social de l'alumne de 8è o major és el nivell d'estudis dels pares,
millors són les seves qualificacions escolars en llengua i matemàtiques i les seves
puntuacions en les diferents proves objectives. Amb tot, puntualitza que el fet
que estiguin associades no implica causalitat. El valor predictiu de la condició
socioeconómica sobre el rendiment és poc rellevant, ja que no explica més del 12
per cent de la variança total de les variables criteri.
Sánchez García (1990) en l'estudi descriptiu sobre una població de nens
de Salamanca, troba que les qualificacions més elevades les obtenen els fills dels
professionals de l'ensenyament: professores d'EGB i professores d'universitat en
el cas de les mares, i professors en general en el cas dels pares. L'índex menor de
qualificacions de notable i excel·lent es troba entre els fills de pares que es troben
en situació d'atur. Pel que fa a les qualificacions inferiors -repetidor de curs i
assignatures pendents- el percentatge major es troba entre els fills de
pensionistes, seguits dels fills de paletes, manobres, obrers tèxtils, etc.

4.2. Medi sociocultural familiar
En aquest apartat recollim conclusions de recerques que utilitzen
variables relacionades amb el medi sociocultural en el que es desenvolupa la
família que, tot i estar fortament relacionat amb l'origen social, es centra més en
el vessant cultural que en l'econòmic, que ha estat objecte de l'apartat anterior.
Molts estudis inclouen indicadors estructurals tant de l'estatus socioeconòmic
com dels sociocultural, pel que algunes recerques que esmentarem ja les hem
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citat anteriorment, si bé ens centrarem en les conclusions obtingudes entorn del
medi sociocultural. Esmentarem, doncs, recerques que utilitzen indicadors com:
estudis o nivell educatiu dels pares, recursos culturals existents a la llar, i tipus
d'hàbitat i lloc de residència.

4.2.1. Nivell educatiu i cultural dels pares
Moltes recerques que estudien les relacions entre el nivell educatiu dels
pares, sovint mesurat com a nivell d'estudis dels pares, i el rendiment escolar,
troben diferències entre els estudiants amb alt i baix rendiment escolar pel que fa
a aquesta variable. El perquè el nivell educatiu dels pares es troba associat al
rendiment dels fills es deu, segons alguns autors, a la influència d'aquesta
variable en el nivell d'estímuls culturals que els pares poden proporcionar als seus
fills. Fotheringham i Creal (1980) van concloure que els estudiants de rendiment
alt tenien pares amb una mitjana d'anys d'escolarització de 13, excloent els anys
de guarderia; els estudiants amb rendiment mig tenien pares amb una mitjana
d'11 anys d'escolaritat, mentre que els de rendiment baix tenien pares amb deu
anys d'escolaritat. Els autors van considerar que la influència de la família opera
a través del nivell inicial d'habilitats en començar l'escolaritat, el qual és, en
part, heretat, i en part degut de les actituds vers l'educació i les oportunitats per
aprendre que proporciona l'ambient familiar, els quals associen als anys
d'escolaritat dels pares.
De Miguel (1988), en l'estudi longitudinal sobre preescolarització i
rendiment acadèmic troba, aplicant proves estadístiques d'anàlisis discriminants,
que des del punt de vista sociològic, són més discriminants el medi cultural
familiar, seguit dels estudis de la mare i en tercer lloc la categoria
socioprofessional del pare. Tejedor i Caride (1988) també troben que el nivell
d'estudis dels pares influeix en el rendiment acadèmic i Cañas (1990) troba
resultats que indiquen que la cultura del pare i de la mare són dues variables que
afecten molt significativament els resultats de les avaluacions. Els nens de pares
que posseeixen com a mínim instrucció primària obtenen millors resultats
escolars que els que no tenen estudis de cap mena. Sánchez García (1990)
constata que els percentatges més alts de qualificacions baixes són obtinguts per
nens de pares amb estudis primaris o sense aquests i que a mesura que les
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qualificacions escolars van augmentant, els percentatges inverteixen el sentit.
López Martínez (1984) estudia el fracàs escolar en la Formació Professional. Una
de les conclusions que obté és que el nivell cultural dels pares és un dels factors
determinants del rendiment dels alumnes i que actua com un dels catalitzadors de
les aptituds del fill. Alvaro Page (1990), en el seu estudi basat en un model
causal, troba que el nivell cultural -no l'econòmic- dels pares té una relació causal
amb les aptituds: l'elevat nivell cultural de la família propicia un major
desenvolupament aptitudinal i, en conseqüència, el rendiment esperat en les àrees
de llengua i matemàtiques és més gran. També arriba a la conclusió que els
estudis dels pares incideixen indirectament en el rendiment acadèmic, tant a
través de les aptituds com de les aspiracions dels nens.
Tot i que la majoria de les recerques atorguen una importància similar al
nivell educatiu del pare i de la mare, algunes arriben a conclusions que indiquen
que o bé és el nivell educatiu del pare o bé el de la mare el que està més
fortament associat amb el rendiment escolar dels fills. Keeves (1972), citat per
Rodríguez Espinar (1982), troba que el predictor més important del rendiment en
matemàtiques i ciències és el nivell educatiu del pare, tot i que també l'educació
de la mare té una gran importància. Per contra, Pérez Serrano (1981) troba que a
5è d'EGB és el nivell educatiu de la mare el que es troba significativament
associat a les diferències en totes les proves objectives que aplica. A 8è s'aprecien
diferències en totes les proves, excepte en la de comprensió lectora. Conclou que
el nivell educatiu de la mare juga un paper més important a nivell de 5è que a
nivell de 8è en les proves objectives. D'altra banda, el nivell educatiu del pare
desenvolupa un paper molt important tant a 5è com a 8è, però a 5è les diferències
significatives són més acusades. Blatchford, Burke et al (1985) estudien dos
grups ètnics -que defineixen genèricament com el grup de blancs i el grup de
negres-, a Anglaterra, i troben poques diferències significatives entre els dos
grups pel que fa a les puntuacions en els diferents tests. L'associació més forta
amb els resultats dels diferents tests es va trobar respecte a les qualificacions
educatives que posseien les mares: hi ha diferències significatives entre els grups
de fills que tenen mares amb qualificacions no formals i les que tenen alguna
cosa més que el nivell O-level. Holmes (1989) troba que, tot i que els nois de
l'estudi havien assolit una mesura d'èxit educatiu en el sentit que havien estat
seleccionats per a l'educació en escoles secundàries conduents directament als
estudis universitaris, és a dir, en "Grammar Schools", els nois de classe mitjana
tenien més alt nivell de rendiment que els de classe treballadora i que els nois els
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pares dels quals assistien a "Grammar Schools" o a escoles independents tenien
un més alt nivell de rendiment que els nois els pares dels quals assistien a
"Secondary Modern School". Però entre aquests nois amb un èxit edcuatiu relatiu
la influència del context familiar també s'evidencia. A l'Estat espanyol, Recarte
(1983) estudia grups extrems de rendiment i confirma només en part els resultats
anteriors, ja que troba diferències significatives entre ambdós grups pel que fa als
estudis del pare, mentre que no troba diferències significatives pel que fa als
estudis de la mares.
Entre els estudis que conclouen que el nivell educatiu dels pares no
produeix diferències significatives en el rendiment escolar cal citar la revisió
realitzada per Carabana (1979), en la qual troba que, controlant l'efecte de la
intel·ligència, els efectes dels indicadors educació del pare i educació de la mare,
i prestigi de la professió del pare en els resultats escolars, es revelen com a
estadísticament no significatius. Molina García et al (1984) troben que els
alumnes del grup que tenien com a qualificació promig una nota per sota de
suficient, predominen els pares amb estudis primaris i hi ha pocs pares que
tinguin estudis superiors. Amb tot, la significació estadística de les diferències
entre els grups de rendiment superior i inferior en funció d'aquesta variable va
aminorant al llarg dels cursos i arriba a ser nul.la en el cicle superior. De l'anàlisi
global de les dades els autors conclouen que no existeix una diferència
significativa en la relació entre el nivell cultural familiar i el rendiment escolar
si es pren com a indicador el nivell d'estudis del pare o de la mare, és a dir, a
l'hora d'explicar la relació entre el nivell cultural familiar i el rendiment escolar
dels fills és igual treballar amb el nivell d'estudis assolit pel pare o bé amb
l'assolit per la mare.

4.2.2. Recursos culturals de la família
Sobre els recursos culturals Gómez Dacal (1992) esmenta una recerca
duta a terme per Tsai i Walberg (1983) en la qual investigaven fins a quin punt
els assoliments en matemàtiques i les actituds dels alumnes de 13 anys vers
aquesta matèria estaven afectats per les peculiariats del medi cultural familiar.
Els recursos incloïen la disponibilitat de diaris, revistes, llibres i enciclopèdies.
Afirmen que. Segons els autors, e la covariació entre disponibilitat de recursos
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culturals i resultats escolars s'explica perquè aquestes disponibilitats són el
reflex d'un peculiar clima familiar, així com de l'existència de relacions
interpersonals i comportaments al si de la família. De la influència del clima
familiar en el rendiment en parlarem en un proper apartat.
En la revisió de recerques nordamericanes efectuada per Wang, Haertel et
al (1990) i que ja hem esmentat anteriorment, troben que una de les variables
extraescolars que obté puntuacions més elevades pel que fa als resultats escolars
són els recursos culturals i educatius de què disposa l'estudiant a la llar, per
exemple, el nombre de llibres i revistes, aspecte que ajuda a conformar un
determinat entorn educatiu a la llar.

4.2.3. Característiques de l'hàbitat o població de residència.
Alvaro Page (1990) esmenten diverses investigacions que es refereixen a
la relació entre hàbitat i resultats escolars. Bourdieu i Passeron (1964) troben que
l'hàbitat i el tipus de vida quotidiana que se li associa repercuteix en els resultats
escolars del subjecte però ho fan depenent directament de l'origen social dels
individus. Brophy i Good (1970) troben que la llar i el veïnat influeixen molt més
que l'escola en alguns determinants del rendiment acadèmic, corn són els
interessos, les motivacions, les expectatives, les aspiracions de classe,
l'autoimatge del subjecte, etc. També cita Brembeck (1977), segons el qual els
nens que resideixen en les àrees socioeconòmiques desafavorides de la ciutat no
només entren a l'escola amb el desavantatge que el seu ambient els imposa sinó
que es van retardant cada vegada més en el rendiment respecte als seus companys
més afavorits, a mesura que van avançant els cursos.
Pel que fa a la residència en entorns rurals i urbans i la seva incidència
en el rendiment, Gómez Dacal (1992) cita un estudi de Husén (1967) en el qual
es troben diferències en les puntuacions obtingudes pels alumnes de diferents
països que habiten en zones urbanes i rurals en proves de matemàtiques. En el
nostre context, Pelecharlo (1977), citat per Alvaro Page (1990) no troba relació
entre el grau d'urbanització de les zones de residència i el rendiment acadèmic; i
Codina (1983), citat pel mateix autor, troba que el nombre d'habitants de la
població influeixen de forma general en l'èxit o fracàs d'un alumne, tot i que
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sembla que aquesta influència és més significativa a nivell de 8è d'EGB i primer
de BUP. Gómez Dacal (1992) esmenta, sobre aquest tema, un estudi realitzat a
Espanya pel Servei d'Inspecció Tècnica d'Educació General Bàsica l'any 1981.
Els autors Soler Fiérrez i González Soler troben que els resultats escolars dels
alumnes que viuen en zones rurals són inferiors als dels nens que viuen en nuclis
urbans, tot i que aquestes diferències poden ser degudes als condicionants
escolars dels centres d'una i altra zona. També cita un estudi del MEC (1989)
sobre alumnes a EGB, BUP i COU, segons el qual, si s'empren les qualificacions
dels professors com a indicador del rendiment escolar, els efectes del tipus
d'hàbitat són menys clars.
Martínez de la Fuente (1987) estudia si hi ha diferències de rendment
acadèmic entre els infants que viuen al centre de la ciutat o bé a la perifèria.
Arriba a la conclusió que viure al centre o a la perifèria de la ciutat constitueix
una característica diferencial dels grups d'alt i baix rendiment. No ho és, en canvi,
el fet de viure a la capital de la provínicia o en els pobles, ni tampoc residir en un
internat. Alvaro Page (1990) constaten que l'hàbitat només influeix en el
rendiment acadèmic a través de les aspiracions dels nens. Nortes (1990) no troba
diferències significatives en les qualificacions en matemàtiques entre un grup
d'alumnes que viuen en zones rurals i un altre grup que viu en zones urbanes,
però troba diferències significatives pel que fa a intel.ligència i aptitud numèrica
a favor dels alumnes que resideixen en zones urbanes.

4.3. Estructura familiar
Dins aquest apartat incloem un grup d'investigacions que han provat de
determinar el paper de variables com el nombre de membres de la família, el lloc
que ocupa l'alumne entre els germans, Vedat dels membres de la família, i alguns
aspectes de l'estructura familiar relacionades amb la convivència dels pares: si es
tracta de famílies monoparentals o no, si els avis conviuen amb la família, etc., en
la variabilitat del rendiment escolar.
Hi ha diverses recerques que estudien la relació entre la dimensió familiar
i el rendiment escolar. Si bé la majoria troba que hi ha associació entre el tamany
de la família i el rendiment escolar també hi ha algunes recerques que arriben a
conclusions diferents. Entre els autors que troben relacions significatives podem
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esmentar Eysenck i Cookson (1970), Keeves (1972), Hammond i Cox (1967),
citats per Rodríguez Espinar (1982), els quals obtenen relacions inverses entre
nombre de membres de la família i rendiment acadèmic. Gómez Dacal (1992)
esmenta també un estudi de Svanum i Bringle (1980), els quals intenten establir
la relació entre les variables dimensió de la família i lloc que ocupa l'alumne
entre els germans, amb el competència intel·lectual i el rendiment escolar. A
partir de l'anàlisi de regressió troba que la variable dimensió de la família esta
correlacionada significativament amb la competència intel·lectual i el rendiment
escolar.
Relacionat amb la dimensió familiar trobem recerques que es centren en
el nombre de fills o el nombre de germans de la família. Marjoribanks et al
(1975) i Steelman i Mercy (1980), citats per Alvaro Page (1990) van concloure
que el nombre de germans estava inversament relacionat amb el rendiment i els
seus efectes més acusats es produïen quan el nen vivia en un medi socioeconòmic
baix. Rodríguez Espinar (1982) cita García Yagüe i Lázaro (1968) i Codina
(1983), els quals van trobar una relació inversa entre el nombre de fills i el
rendiment acadèmic, constatant que el fill únic acapara els dos extrems de
rendiment. Cañas (1990) conclou que el nombre de fills influeix a favor del fill
únic i que el major desavantatge és per als fills de famílies nombroses i Montané
(1983) troba diferències significatives entre bons i mals repetidors pel que fa al
nombre de germans.
Però també hi ha investigacions que no obtenen relacions significatives
entre el nombre de germans i el rendiment escolar. Entre elles podem citar San
Segundo (1985), el qual no va trobar efectes significatius del nombre de germans
en el rendiment quan els alumnes accedien a nivells superiors d'ensenyament. De
la revisió realitzada per Alvaro Page (1990) cal destacar l'estudi de Kunz i
Peterson (1975) els quals, controlant la classe social, no troben relacions
significatives entre nombre de germans i èxit educatiu.
Una altra variable de l'estructura familiar que s'estudia juntament amb la
dimensió de la família i el nombre de germans és l'ordre de naixement. Ja hem
citat algunes recerques que assenyalen els avantatges o els desavantatges de ser
fill únic o de ser el primer fill de la família. Marjoribanks (1976), citat per
Gómez Dacal (1992), va destacar que l'ordre de naixement estava associat
negativament amb el rendiment en el cas que els pares creessin ambients
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d'aprenentatge diferencials per als seus fills. Molina García i García Pascual
(1984) troben que els fills primogènits fracassen menys a l'escola que la resta de
germans. A partir de la seva investigació no poden proporcionar una explicació
d'aquest fet però apunten la possibilitat que els models lingüístics que serveixen
de referència al primer fill siguin més elaborats que els de la resta de germans,
pel fet de provenir de persones adultes. Per contra, Svanum i Bringle (1980), citat
per Gómez Dacal (1992), a partir de l'anàlisi de regressió troben que l'ordre que
ocupa l'alumne entre els germans no assoleix un nivell significatiu de covariació
amb el rendiment escolar, de forma que només explica el 0.1 per cent de la
variança de la distribució d'aquesta variable dependent. Carabafta (1979) troba,
en la seva revisió d'estudis espanyols, que si es controla l'efecte de la
intel·ligència, la major part de la variança del rendiment escolar associada a l'edat
i l'ordre de naixement del nen desapareix.
Hi ha un grup d'investigadors que s'han preocupat per esbrinar quins
efectes produeix el temps que hi ha entre dos naixements consecutius i el nivell
intel·lectual de la família, el qual afecta el rendiment escolar dels seus membres.
Belmont i Marrolla (1973) i Zajonc i Markus (1978), citats tant per Alvaro Page
(1990) com per Gómez Dacal (1992), van dedicar-se a estudiar la relació entre el
nombre de membres de la família i el temps que hi ha entre un naixement i el
següent, i el quocient intel·lectual dels alumnes. Belmont i Marrolla van
concloure que els canvis en la configuració familiar reflectits pel temps que hi ha
entre un naixement i el següent, afecten l'entorn intel·lectual de la família i, per
tant, el desenvolupament de la intel·ligència de cada un dels seus membres.
Un altre dels temes relacionats amb l'estructura familiar fa referència a la
convivència dels alumnes amb els pares. Sobre aquest punt cal destacar l'estudi
de Buceta, García Alcaniz et al (1982), citat per Gómez Dacal (1990), els quals
divideixen una mostra en tres grups, segons si els pares viuen junts, si viuen
separats o si l'alumne viu només amb la mare. Cada grup el composen 16
subjectes. Troba diferències significatives en les puntuacions mitjanes de llengua,
matemàtiques i qualificació global. Martínez de la Fuente (1987) conclou que hi
ha tendències oposades entre els grups extrems de rendiment, essent el
característic del grup de qualificacions elevades el viure amb altres persones a
més dels pares, com els avis o altres familiars, mentre que en el grup de baixes
qualificacions hi ha un predomini de la conviència en famílies nuclears. Sánchez
García (1990) troba que estudiades en conjunt, les notes obtingudes pels fills de
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pares separats són inferiors als dels nens que no pateixen aquesta situació. Les
notes de suficient o bé són molt semblants en els dos grups. El repetir curs o tenir
assignatures pendents són situacions que es donen més en els nens els pares dels
quals s'han separat. En canvi, en l'estudi de Tejedor i Caride (1988), l'estat civil
dels pares gairebé no exerceix influència significativa en el rendiment

4.4. Clima educatiu de la família
El clima educatiu familiar no és dissociable de les variables estructurals
familiars, ni és independent de l'origen social. En aquest apartat fem esment
d'aquelles recerques que han estudiat com influeixen en el rendiment escolar
variables relacionades amb aspectes afectius i motivacionals de la família com
són les relacions familiars, les actituds dels pares davant de l'educació dels fills,
les expectatives dels pares, el suport que proporcionen als fills. Totes aquestes
variables conformen un determinat clima afectiu i educatiu que repercuteix en les
conductes i en les execucions escolars dels fills .
Gómez Dacal (1992) cita les investigacions de Hewison i Tizard (1980)
que tenia l'objectiu de conèixer els efectes que es podien atribuir a l'ambient
familiar en l'adquisició de competències lectores en alumnes de 7 i 8 anys.
Troben que la variable del clima familiar que està més associada a l'èxit de
l'alumne en aquest tipus d'aprenentatge és el temps que la mare dedica a
escoltar el seu fill mentre llegeix. Gómez Dacal esmenta dins d'aquest grup
algunes investigacions referides a l'estil patern entès com el tipus de control que
exerceixen els pares sobre els fills el qual pot ser autoritari, democràtic o
permisiu. Entre elles cita una recerca de Grolnick i Ryan (1989) que té el propòsit
d'estimar la influència de l'estil patern en l'efectivitat de la conducta discent.
Conclouen que el suport que proporcionen els pares a l'autonomia dels seus fills
té un efecte positiu i significatiu en l'autonomia amb la qual actua com a alumne,
i en el rendiment instructiu.
Campbell (1990) realitza una recerca que té com a finalitat esbrinar si les
creences dels pares sobre la cura dels nens i els seus valors educatius es
relacionen amb el rendiment acadèmic dels fills a l'escola elemental. La mostra
està formada per 83 pares de baix nivell socioeconòmic, els fills dels quals es va
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valorar que estaven en risc de tenir problemes acadèmics, associats amb retard
lleuger. Per mesurar les creences i els valors dels pares es van utilitzar les escales
de "Parental Modernity", que mesurava les creences tradicionals (visions rígides i
autoritàries) i les creences progressistes. Els valors dels pares es van obtenir
mitjançant un instrument composat per ítems sobre conductes autodirectives i
conformistes dels nens, els quals els pares havien d'ordenar. El rendiment, es va
mesurar mitjançant la "Woodcock-Johnson Psychoeducational Battery". Entre els
resultats obtinguts destaca que les puntuacions dels pares en l'escala de creences
tradicionals es relacionava significativament i de forma negativa amb el
rendiment en lectura mesurat tres anys més tard, mentre que l'escala de creences
progressistes no tenia relació significativa amb el rendiment del nen. Cap escala
de creences tenia una correlació significativa amb el renidment en general i
tampoc van resultar correlacionáis amb el rendiment els valors de conformitat i
autodirectius. Dins del grup de baix nivell socioeconòmic hi havia una relació
significativa entre les actituds dels pares i el rendiment però l'autor va assenyalar
que d'aquí no se'n podia inferir l'existència d'una relació causal.
Les relacions entre pares i fills i la percepció que els fills tenen
d'aquestes relacions també s'han estudiat en relació al rendiment escolar. Rico
Vercher (1980), citat per Alvaro et al, 1990) va trobar que les relacions paternofilials deteriorades, irregulars o inexistents eren determinants d'un rendiment
escolar insuficient. Ridao García (1985), citat pel mateix autor, no va establir una
relació directa entre factors de l'ambient familiar i el desenvolupament del nen i
la seva execució acadèmica però, en canvi, sí que va arribar a la conclusió que la
seva influència es manifestaria a través de la percepció subjectiva generada pel
nen sobre aquest clima de manera que, si bé una situació familiar pot estar molt
deteriorada, la seva repercusió sobre el nen dependria de com aquest estès
percebent i processant la informació que li arriba, de com es percebes a sí mateix
dins d'aquest ambient, així com de si existís o no relació entre aquesta percepció i
l'estatus escolar. En relació a aquesta percepció, Campos Luanco et al (1988) van
realitzar una investigació amb l'objectiu de trobar si hi havia relació entre
variables de clima de classe i de clima familiar amb el retard escolar, entès com
el fet d'haver repetit un o més cursos. La població objecte d'estudi estava formada
per 907 alumnes de cicle superior d'EGB d'escoles públiques de la ciutat de
Granada. D'entre els resultats destaca que el grup de nens que repetia curs
percebia més conflictivitat en els climes de classe i familiar, mentre que el grup
de nens que no repetia curs percebia uns climes escolar i familiar de cohesió.
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Els estímuls familiars i les conductes dels pares destinats a tenir cura
dels seus Jills és un altre dels temes investigats. Alvaro Page (1990) cita, entre
d'altes un estudi realitzat per Fraser (1959), autora que va obtenir correlació entre
els estímuls proporcionats pels pares, el QI i els resultats escolars. Cita també
Barreales Llamas (1973) el qual, analitzant 644 alumnes de primer a tercer de
batxillerat, va trobar que el pes de les correlacions entre els estímuls culturals de
l'ambient familiar i el rendiment escolar eren sempre significatius. Shaefer i
Edgerton (1985) van trobar que les dades obtingudes sobre la conducta materna
amb l'infant a partir d'una sola visita a la llar realitzada pels investigadors,
proporciona una millor predicció del rendiment acadèmic del nen a la llar
d'infants que el nivell d'educació materna, concloent que la conducta materna és
una important mediadora de la influència de l'estatus socioeconòmic matern i la
intel·ligència sobre la competència infantil.
Els trets psicològics familiars són objecte de les investigacions d'autors
com Bloom (1964) i Gilly (1978). Bloom (1964), citat per Alvaro Page (1990),
va trobar estretes relacions entre els trets psicològics de la família i el rendiment
acadèmic. Gilly (1978), en una investigació que incloïa variables de clima
familiar a més de variables referides al que va anomenar processos de
mobilització, troba que el clima familiar pot accentuar o engendrar dificultats
escolars. Parla de "causalitat circular" per referir-se al fet que el clima familiar és
a la vegada causa i conseqüència del fracàs escolar. La personalitat de la mare,
la incoherència de les actituds paternes, la falta de tranquil·litat i d'estabilitat de
la vida familiar creen inseguretat afectiva en l'infant, la qual cosa repercuteix en
les seves execucions escolars.
Rodríguez Espinar (1982) cita Keeves (1972), el qual estudia entre altres
coses quina relació tenen les actituds i les pràctiques educatives familiars amb el
rendiment en matemàtiques i ciències. Troba que les actituds i ambicions de la
mares presenten la correlació més alta amb el rendiment que les variables
referides a l'estructura familiar. Les aspriracions del pare o dels pares
conjuntament presenten correlacions més baixes. Per Blatchford et al (1985) la
consciència paterna de les circumstàncies de la llar i les seves actituds que
afecten l'èxit educatiu es reflecteix en les habilitats dels nens a l'entrar a l'escola,
sobretot les habilitats lingüístiques i numèriques.
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Quant a les actituds paternes més relacionades amb l'escola i el treball
escolar dels fills hem d'esmentar l'estudi realitzat per l'INCIE (1976) en el qual
troben que hi ha una relació sistemàtica entre el rendiment i les variables
referides al nivell d'informació que tenen els pares sobre aspectes concrets de
l'EGB i sobre la comprensió i funció de l'educació, i les actituds dels pares vers
els Sistema Educatiu, tot i que aquesta correlació no es dóna quan es pren com a
criteri el rendiment en l'àrea de matemàtiques. Les correlacions entre informació i
rendiment són majors que entre les actituds i el rendiment. Analitzant grups
extrems de rendiment s'obtenen diferències significatives a favor del grup que té
notable o més pel que fa a la variable nivell d'informació dels pares relativa al
sistema educatiu, en canvi, no hi ha diferències significatives entre els dos grups
pel que fa a la variable actitud dels pares vers el sistema educatiu. Segons els
autors, les correlacions més altes entre informació i rendiment acadèmic són
degudes al fet que un major nivell d'informació serveix per orientar els fills de
manera precisa vers la consecució d'objectius concrets. Per més motivats que
estiguin els pares per l'èxit dels seus fills, cosa que, segons els autors, estaria
inclosa dins la variable actituds, l'orientació vers fites educatives que els pares
proporcionen als fills sembla tenir un paper primordial en el rendiment dels fills i
sembla també, que aquest tipus d'ajut no el poden oferir els pares d'estatus
cultural baix. Samper (1982), citat per GIREM (1992), realitza un estudi
exploratori sobre les actituds dels pares, amb una mostra de 30 alumnes de
diferents barris de Lleida. Conclouen que les dues terceres parts dels nens que
pateixen fracàs escolar tenen pares que no es vinculen amb la tasca de l'escola,
no la visiten ni parlen amb els professors i són hostils o indiferents vers la tasca
educativa docent. Cañas (1990) troba que l'interès dels pares per l'escola i la
seva actitud vers les qualificacions escolars són les variables que tenen una
major relació amb els resultats escolars, dins del bloc de variables relatives a
l'entorn familiar. Wang, Haertel et al (1990) van fer una revisió d'investigacions
nordamericanes i van categoritzar les diferents variables que aquestes
investigacions relacionen amb l'efectivitat de l'aprenentatge. Van trobar que les
categories que tenien puntuacions més altes eren les que reflectien l'interès dels
pares i la seva involucrado en el treball dels estudiants, per exemple, la
implicació paterna en assegurar que els deures s'acabin, la participació dels
pares en conferències escolars i activitats relacionades, i Vinterès dels pares en
el treball escolar dels fills.
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Recarte (1983) no va trobar diferències significatives entre els grups d'èxit
i fracàs escolar pel que fa a les percepcions dels alumnes sobre l'ajut que reben
per part d'algun familiar en la realització de tasques escolars, ni pel que fa a la
preocupació dels pares per aquestes tasques. Tampoc va obtenir diferències
significatives pel que fa al temps que el pare passa amb el fill durant la setmana,
ni quant a la percepció que té l'infant de les relacions pare-mare, ni pel que es
refereix al gust per estar amb la família. En canvi, sí que en va trobar
significatives entre els dos grups en relació a la pressió dels pares perquè els
nens siguin, de grans, el que els pares volen i pel que fa a l'exigència, per part
dels pares, de més del que pot donar l'alumne, sempre segons la percepció
d'aquest.
Alguns investigadors estudien el pes que poden tenir les variables
referides tant al context familiar com al clima familiar en el rendiment
escolar.Gómez Dacal (1992) cita Thorndike (1973), el qual, a partir de les dades
d'un estudi realitzat per la IEA, defineix quatre factors que expliquen la variança
de les puntuacions de comprensió lectora. Dos d'aquests factors estan relacionats
amb el context sociofamiliar, i els altres dos amb el clima familiar. El nivell
socioeconòmic, resultant de la interacció de les variables professió del pare,
formació del pare i formació de la mare, és el primer factor del context familiar, i
els recursos per a la lectura, integrat per l'existència o no de diccionaris a casa,
el nombre de llibres dels quals pot disposar l'alumne i els diaris i revistes que rep
periòdicament la família, consititueix el segon factor del context familiar. Els dos
factors de clima familiar són la preocupació que mostren els pares per l'activitat
escolar i V ajuda familiar en el treball escolar. Troben que als 14 anys els quatre
factors expliquen conjuntament el 16,9 per cent de la variança de les
puntuacions de comprensió lectora, percentatge que és de 14,4 als 10 anys i del
5,20 als 17/18 anys. Una altra recerca que combina els dos tipus de variables -de
context i de clima familiar- és la de Kurdek i Sinclair (1988), tarnbé citada per
Gómez Dacal (1992). A partir d'aquesta investigació troben que la variablilitat de
les qualificacions s'explica per l'efecte combinat de les variables estructura
familiar i orientació dels pares vers allò intellectual i cultural.
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5.

VARIABLES ESCOLARS

Segons Rodríguez Espinar (1982), l'estudi de les relacions entre les
variables escolars i el rendiment acadèmic va iniciar-se amb l'interès per aspectes
estructurals com el nombre d'alumnes per classe, les titulacions del professor,
^experiencia d'aquest, les condicions materials de l'escola, els sistemes
d'ensenyament, etc. A començaments dels anys 60 es produeix un canvi d'enfoc
de les investigacions, que coincideix amb la publicació del Handbook of
Research on Teaching (Gage, 1963). Aquest canvi d'enfoc es produeix perquè la
variable principal que es considera passa a ser la conducta del professor en el
marc escolar. Darrerament, hi ha una altra tendència que consisteix a estudiar el
clima de classe, que inclou no només la conducta del professor sinó les relacions
entre alumnes i professor, i la relació entre companys de classe.
Dividim la nostra exposició en tres apartats. En el primer fem esment de
característiques estructurals de la institució escolar i la seva relació amb l'èxit
acadmèmic dels alumnes. En el segon apartat ens referirem a variables
dinàmiques de la institució escolar entre les que esmentem les característiques
de la gestió i direcció del centre, les relacions professor alumne i el clima de
classe en general. Finalment, hem agrupat dins de l'apartat de variables
didàctiques aquelles referides a característiques del professor i al currículum i
metodologia didàctica.

5.1. Variables estructurals de la institució escolar
Alguns investigadors han intentat estudiar l'efecte que sobre el rendiment
escolar dels alumnes tenen les característiques estructurals del centre: tipus de
centre -públic o privat, religiós o laic, rural o urbà. Alvaro Page (1990) cita
Baquero Rey (1977) el qual, a través d'una mostra de 706 subjectes i utilitzant
com a criteri de rendiment les qualificacions escolars, va obtenir mitjanes altes de
rendiment en els col·legis religiosos, seguits dels laics privats i, finalment dels
públics. Un altre estudi realitzat pel Servicio de Inspección Técnica (1983)
corrobora el fet que els resultats escolars són millors en els centres privats.
També obtenen resultats a favor dels centres privats Carabafia (1979) que,
controlant l'efecte de la intel·ligència, troba que la variança del rendiment
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associada al fet de ser col·legis urbans i privats augmenta; Pérez Serrano (1981) i
Jiménez Jiménez (1987), citat per Alvaro Page (1990), troben resultats que
indiquen que els nens que assisteixen a centres privats obtenen puntuacions
mitjanes més altes en les proves objectives que els que assisteixen a centres
públics, i que, en canvi, no hi ha diferècies pel que fa a les qualificacions
escolars. No obstant, Tejedor /' Caride (1988) troben diferències significatives
entre centres públics i privats pel que fa a les qualificacions globals, a favor dels
centres privats, i entre escoles laiques i religioses a favor de les darreres. No
troben diferències significatives en funció de sí són o no subvencionades.
Conclouen que el tipus de centre, juntament amb l'estratificació social,
l'assistència a preeescolar i la repetició de cursos són les variables contextuáis
que exerceixen major influència en el rendiment. Jiménez Jiménez (1987) va
trobar també que els alumnes repetien més vegades en els centres públics, i que
l'assistència d'alumnes als centre públics està associada a la pertinença d'aquests a
les capes socials més baixes i als nivells baixos dels estudis dels pares. Alvaro
Page (1990) cita també un estudi de Calvo Gómez (1987) el qual, analitzant una
mostra d'l 1.844 alumnes del curs 1985-86, conclou que els alumnes de les
escoles privades religioses no subvencionades obtenen qualificacions més altes,
seguides per les escoles laiques no subvencionades i, en tercer lloc, dels centres
públics. Les pitjors qualificacions les obtenen els alumnes d'escoles
subvencionades tant si són religioses com laiques. Cafias (1990) també troba
diferències significatives de rendiment entre els centres públics i privats, a favor
del privats i a favor dels centres on assisteixen alumnes d'un sol sexe.
Soler Fiérrez (1989) duu a terme una revisió de recerques entre les quals
s'esmenta un estudi els resultats del qual semblen contradir els que hem exposat
fins ara. En aquest estudi es recollien els resultats de l'ensenyament de Barcelona
del curs 1972-73 i es constatava que les diferències de rendiment entre centres
públics eren més significatives quant més diferien en nombre d'unitats. En
centres privats el percentatge d'alumnes avaluats negativament al juny era
superior al dels centres públics. En estudis similars realitzats a Andalusia i
València es conclou, segons la revisió de Soler Fiérrez, que les altes taxes de
fracàs són inferiors en els centres públics que en els privats, que els patrons de
qualificació són lleugerament més exigents en els centres amb major nombre
d'alumnes, que els centres privats tenen patrons de qualificació molt homogenis i
que en els centres privats hi ha una lleugera efectivitat de les activitats de
recuperació que es realitzen durant l'estiu.
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Pel que fa a les diferències de rendiment escolar entre centres rurals i
urbans cal citar una investigació de Cañas (1990) en el qual arriba a la conclusió
que no hi ha diferències significatives entre centres rurals, semiurbans i urbans
pel que fa al rendiment escolar en matemàtiques al cicle inicial. Troba també que
el tamany del centre es una altra variable significativament relacionada amb els
resultats de les avaluacions, a favor dels centres de 8 a 18 unitats i en contra deis
molt petits (d'l a 7 unitats) i dels molt grans (més de 23 unitats). Altres autors
que han realitzat recerques sobre el tamany del centre i els resultats varien des
dels que troben correlacions gairebé nul·les entre tamany de l'escola i rendiment
escolar (Douglas, 1931; Garret, 1949; Hoyt, 1959; Street et al, 1962; Lathrop,
1960; Kemp, 1955; i Wiseman, 1964; citats per Pérez Serrano, 1981) fins els que
van trobar diferències a favor dels centres grans (Lynn, 1959 i Musgrove, 1966;
citats per Alvaro Page, 1990).
Una altra variable que contemplen diversos autors que fa referència a
l'organització del centre és l'agrupament dels alumnes. Goldberg, Pasrow et al
(1966),citat per Alvaro Page, (1990) troben que sense la modificació d'altres
factors educatius, com les relacions personals i socials, els interessos i les
actituds, el sistema d'agrupament no produeix diferències significatives en el
rendiment. No obstant, la majoria de les investigacions tendeixen a obtenir
resultats en el sentit que l'agrupament homogeni dels alumnes no resulta positiu
per al seu rendiment escolar. Així, Koontz (1961), citat per Alvaro Page (1990),
va trobar diferències significatives a favor dels grups heterogenis en rendiment
aritmètic i lector, i no es trobaren diferències en llengua. Baker-Lunn (1970) i
Davies (1975), citats pel mateix autor, fan una revisió d'investigacions a partir de
les quals es revela que l'agrupament homogeni en funció de les aptituds té efectes
negatius sobre el rendiment acadèmic d'alumnes amb les mateixes aptituds i
classe social i que aquesta classificació produeix efectes negatius sobre les
actituds socials i la motivació acadèmica, especialment en el cas d'alumnes amb
nivell d'aptituds mig i baix. A conclusions semblants arriba Roig Ibáñez (1983),
citat per Alvaro Page (1990), el qual afirma que l'homogeneïtzació dels
agrupaments en base a nivells d'instrucció no afavoreix el rendiment dels
subjectes en comparació amb altres formes d'agrupament possibles. En la
mateixa línia, Rodríguez Neira (1978), citat per GIREM (1992), troba que la
classificació dels alumnes de BUP en grups de repetidors i no repetidors genera
expectatives que van condemnant ei grup de repetidors a un rendiment cada
vegada més baix, i poden arribar a abandonar l'escolaritat. Recentment,
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Lumpkins et al (1991) s'han ocupat també del tema dels efectes de l'agrupament
dels alumnes sobre el rendiment escolar. L'objectiu principal de la recerca que
realitzen aquests autors és provar l'efecte d'un programa innovador dissenyat per
ajudar els estudiants amb un baix rendiment en els graus 4rt i 5è (EEUU), per tal
d'augmentar el seu rendiment en matemàtiques. També es van tenir presents els
efectes que aquest programa tenia sobre estudiants amb el rendiment en altres
àrees, per tal de determinar si els afectava positivament o negativa. Es va realitzar
un disseny de pretest-postest utilitzant el Californià Achievement Test (CAT) per
determinar els guanys en el rendiment en matemàtiques durant els vuit mesos que
va durar l'estudi. Van organitzar una comunitat d'aprenents de 20 nens i 4
mestres. Tots els nens i nenes foren tractats com un grup sense divisions de
nivell. Els autors són força cautelosos a l'hora de treure conclusions. Malgrat que
les troballes d'aquest estudi donen suport a considerar que el programa fou
efectiu tant per als estudiants que rendien en nivells normals com per als que
tenien baixos rendiments, creuen que no tot fou degut als efectes de l'agrupament
dels infants en un grup heterogeni sinó que l'èxit del programa estava molt
relacionat al fet que la seva realització va comportar un estudi permanent del
programa i un procés de consens que va precedir la implementació del projecte.
La ratio professor-alwnnes és un altre dels temes objecte d'investigació.
També en aquest cas ens trobem amb resultats contradictoris de les
investigacions. Mentre que autors com Glass i Smith (1978), citats per Alvaro
Page (1990), a partir d'una meta-anàlisi d'estudis experimentals sobre aquest tema
i conclouen que existeix una correlació entre la disminució del nombre d'alumnes
a l'aula i l'augment del rendiment, altres autors com Roig Ibáfiez (1983) i San
Segundo (1985) han arribat a la conclusió que no ha ha correlació entre la ratio
professor-alumne i el rendiment acadèmic. A través de la metodologia de
comparació de grups Marklund (1963), citat per Pérez Serrano (1981), realitza
281 comparacions i troba que en la majoria no hi ha diferències significatives de
rendiment entre classes nombroses i no nombroses. Kidd (1952), Flemming
(1959), De Ceceo (1964), Powell (1964) i Easch i Bennett (1964), citats per la
mateixa autora, troben fins i tot una lleugera superioritat de rendiment en les
classes nombroses.
Hem trobat només una recerca, realitzada per Pittman, Cox et al (1986),
que estudia si una major durada del curs escolar produeix efectes beneficiosos
en els resultats dels alumnes en diferents tipus de tests. A partir de les primeres
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anàlisis afirma que no es pot acceptar que augmentant la longitud de l'any escolar
les puntuacions en tests estandarditzats variïn significativament. A partir de
posteriors anàlisis conclou que la raó que explica que la pèrdua de dies escolars
tingui un efecte mínim en els resultats de les proves estandarditzades sembla ser
el fet que quan l'any escolar s'establilitza es produeix un esforç més gran per
maximitzar els beneficis del temps escolar disponible per part dels estudiants; és
a dir, en tenir menys temps disponible la proporció de temps d'aprenentatge per
unitat de temps escolar augmenta. Sembla que allargar el curs escolar no
produeix efectes significatius sobre la puntuació en tests.
Finalment, volem citar una recerca de Rodríguez Diéguez, Roda et al
(1987) els quals troben una sèrie d'indicis sobre diverses variables relacionades
amb el centre escolar i el rendiment dels alumnes. Són indicis perquè degut al
petit tamany de la mostra no poden treure conclusions generals. A partir d'aquest
estudi troben que hi ha un conjunt de variables que semblen tenir una certa
importància per al rendiment escolar dels alumnes, algunes de les quals es
refereixen a característiques estructurals del centre. De les seves conclusions
destaca que el nombre total de professors del centre incideix de manera que
l'associació es produeix entre fracàs escolar i increment del nombre de
professors; el caràcter satisfactori de les instal·lacions del centre, segons el judici
dels directors dels centres que estudien, i la capacitat de les aules, incideix en el
rendiment escolar. La a revisió feta per Soler Fiérrez (1989) no condueix a
aquestes conclusions Fa referència a una investigació duta a terme l'any 1979
sobre variables relacionades amb el centre d'ensenyament i el fracàs dels escolars.
Aquest autor destaca que hi ha correlacions baixes o nul·les entre variables
referides al que s'anomenen variables estructurals, com les característiques
físiques del centre, òrgans col·legiats, serveis complementaris, i el rendiment
escolar.

5.2.

Variables escolars dinàmiques

5.2.7.

Característiques de la direcció i la gestió del centre

Algunes recerques sobre aspectes de la direcció i organització del centre
estudien l'efecte d'aquesta variables sobre l'eficàcia del centre més que sobre el
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rendiment individual dels alumnes. Fuentes (1986), citat per Alvaro Page (1990)
va trobar que l'eficàcia dels centres escolars és resultat del funcionament global
d'aquests més que de les influències aïllades de variables i factors particulars. Per
Fuentes, l'eficàcia educativa dels centres depèn de tres grups de variables: les
relacionades amb l'origen social de l'alumnat, les vinculades a l'actuació dels
professors a les aules i les que procedeixen de Vorganització general del centre i
del clima, essent els centres de major èxit quan hi ha una dedicació de la direcció
i del professorat a les tasques de responsabilitat: planificació i programació de
les activitats docents, treball en equip, lideratge creatiu, col.legialitat i
participació en la presa de decisions. En la revisió de recerques nordamericanes
realitzada per Wang, Haertel et al (1990) es constata que algunes pràctiques
educatives apareixen com a importants pels resultats de l'aprenentatge, algunes de
les quals fan referència al funcionament del centre educatiu. Entre ells citen la
presència d'un programa escolar efectiu, un sistema explícit de qualificació
escolar, de progrés acadèmic i de polítiques d'assistència, i un clima escolar de
seguretat i ordre. Soler Fiérrez (1989) troba que V èxit d'un centre depèn més del
seu funcionament que de les seves condicions estructurals, per tant, variables
referides a la funció directiva, a l'adequació i operativitat de les programacions i a
l'acció avaluadora, de diagnòstic i de recuperació dels alumnes correlacionen de
manera significativa amb el rendiment.
Un altre aspecte del funcionament del centre que tracten alguns autors fa
referència a l'efecte de tenir un o més professors sobre el rendiment dels
estudiants. Per Roig Ibáñez (1983), citat per Alvaro Page (1990), la
monodocència s'imposa sobre la departamentalització com a factor influent en la
millora del rendiment, sobretot en els nivells inferiors d'escolarització. Sobre el
mateix tema, Cañas (1990) troba que hi ha diferències significatives en el
rendiment dels infants que no han canviat de professor durant tot un cicle i els
que si han canviat de professor, a favor dels que han romàs amb el mateix.

5.2.2.

Interacció professor-alumne i clima de classe.

Les interaccions professor-alumne no estan deslligades de les les
característiques personals dels professors i els alumnes, i de les expectatives i
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actituds dels professors. Aquestes interaccions contribueixen a crear un
determinat clima a l'aula que pot ser adequat per l'aprenentatge dels alumnes.
Molina García i García Pascual (1984) troben, en relació a les
interaccions socials entre el professor i els seus alumnes, que la conducta del
professor amb els alumnes endarrerits o fracassats és la no interacció, i
comproven que, quant més intervenen els alumnes i més sol·liciten l'ajut del
professor, major rendiment assoleixen. Conclouen que les relacions professoralumne, l'organització de la classe i la creació d'un clima favorable en les
relacions comunicatives interpersonals tenen un cert pes en l'explicació del
rendiment.
Wang, Haertel et al (1990), en la seva revisió de recerques, troben que
després de les variables relacionades amb les destreses metacognitives, direcció
de l'aula i quanitat d'instrucció, les variables que més influeixen en
l'aprenentatge són les referides a la interacció social professor-alumne/a i el
clima de classe. Aquestes variables caracteritzen una aula en la qual el mestre i
els estudiants interaccionen considerablement i de forma cooperativa, on els
alumnes treballen amb alguns companys, comparteixen interessos i valors
comuns i persegueixen objectius cooperatius. Els estudiants estan immersos en
l'aprenentatge de forma activa i s'impliquen en algunes decisions de l'aula. L'aula
està ben planificada i ben organitzada i té un clar enfoc acadèmic. Els objectius
de l'aprenentatge són específcs i explícits, i els estudiants es senten contínuament
davant de reptes adequats.
Desquesnes (1989) va utilitzar tres indicadors d'èxit escolar: el nivell
relatiu de les adquisicions escolars, mesurat amb proves estandarditzades en
francès i càlcul; la qualitat de les avaluacions dels mestres, que precedeixen les
decisions de promoció al curs posterior, referint-se al francès i al càlcul;
Vadaptació a la vida escolar, entesa com el nivell de participació, verbal
principalment, de l'alumne. Les variables independents que va, definir eren
l'assignatura (francès o càlcul), l'estil del professor en la conducció del grup
classe, i el tipus d'avaluació. A partir d'aquí va classificar els professors en tres
categories que anomenà indulgent, sever o terme mig, en funció de l'informe dels
seus col·legues. Va agafar una mostra de 417 alumnes de final del Cicle
Preparatori. Segons els resultats obtinguts per l'autor, l'indicador que diferenciava
millor els participants en la vida de la classe eren els que es refereixen a les
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formes de vida de la classe, entès en termes d'autonomia i d'iniciativa de
I'alumne o en termes de direcció de la classe per part el mestre. Els mestres més
severs en les seves avaluacions tenien menys alumnes amb rendiment baix entre
els alumnes més actius que els mestres indulgents. Segons l'assignatura, el
nombre d'alumnes amb rendiment baix entre els alumnes participatius és més
important en matemàtiques, excepte en les dues classes més dirigides i centrades
en el treball escolar.
Tot i que la revsió d'investigacions entorn del tema del funcionament del
centre i del clima de classe podria ser molt més àmplia ens hem limitat a exposar
algunes investigacions i revisions de recerques que ens han semblat
significatives.

5.3.

Variables didàctiques

En aquest apartat incloem investigacions que s'han centrat en la figura del
professor, i que es refereixen a variables com les seves característiques personals,
tant pel que fa a la seva personalitat, actituds, expectatives, formació, etc.,i a
variables que, tot i que no depenen exclusivament del professor, es vinculen
directament al desenvolupament de la seva tasca a l'aula escolar. Ens referim a
les característiques del currículum i de la metodologia didàctica que utilitza.

5.3.1.

Característiques del professor

Quant a V experiència i a Informació dels professors, Rodríguez Espinar
(1982) cita Rosenshine (1971) el qual fa una revisió de 50 estudis que consideren
el professor com a element fonamental en el determinació del rendiment escolar.
No va trobar resultats significatius referents a aspectes com l'experiència del
professor, la preparació o cursos de perfeccionament, els coneixements i l'actitud
general d'aquest. Schiefelbein i Simmons (1980), citats per Alvaro Page (1990),
arriben a la conclusió que una major capacitació del mestre no produeix millors
resultats en els alumnes. En el nostre context, Cañas (1990) troba que no és
significativa la influència de la variable experiència del professor sobre el
rendiment.
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Mentre que l'experiència i formació del professor no sembla tenir una
influència massa clara en el rendiment escolar dels alumnes, les expectatives del
professor vers aquests alumnes i les seves actituds semblen tenir relació més
clara amb els resultats dels aprenentatges dels estudiants. Alvaro Page (1990)
esmenten diversos estudis. Rosenthal i Jacobson (1968), també citat per CIREM
(1992), van realitzar un dels primers estudis per intentar comprovar com incidien
les expectatives del mestre en el progrés dels alumnes. Van dissenyar una
investigació experimental per comprovar l'efecte Pigmalió, és a dir, l'efecte que
les percepcions socials que els mestres tenen dels seus alumnes té sobre les seves
expectatives i actituds vers els alumnes. Es va comprovar que els alumnes sobre
els quals el professor s'havia creat unes expectatives positives havien progressat
en el test. Brophy i Good (1974) i Nash (1976),citats per Alvaro Page (1990), van
arribar a la conclusió que les expectatives dels professors poden tenir un efecte
real sobre els assoliments de Mummne. Altres estudis com els de Conh i
Edwards et al (1968), citat pels mateixos autors, van arribar a conclusions
semblants a las de Rosenthal i Jacobson, utilitzant mostres d'alumnes de classe
mitja.
L'estudi realitzat per l'INCIE (1976) també va arribar a la conclusió que
les relacions significatives més altes entre les variables de l'estudi i el rendiment
acadèmic foren les obtingudes entre la variable expectatives del professor i el
rendiment. Segons els resultats d'aquesta recerca, les expectatives del professor
són el millor predictor del rendiment. Montané (1983) constata que els alumnes i
professors coincideixen en la valoració que fan quan l'alumne té èxit en la
repetició de curs. Els alumnes que fracassen s'autovaloren menys i els professors
encara valoren menys els alumnes que els alumnes a sí mateixos. González Soto
et al (1985) troben que el rendiment està relacionat amb l'opinió que té el
professor dels alumnes, menys en el cas dels alumnes que fracassen. Assenyalen
que hi ha quatre factors que tenen una càrrega important en el rendiment, el
primer dels quals en importància és la impressió que el professor es forma dels
alumnes, seguit per les variables que composen la personalitat, les tècniques
d'estudi, i l'extraversió.
El tema de les expectatives està molt relacionat amb una altra variable: les
actituds dels professors. Alvaro Page (1990) citen diversos autors que
investiguen la importància de les actituds dels professors i dels alumnes en
l'adquisició de destreses en lectura: Agin (1974), Artley (1975), Mueller (1973),

162

Rieck (1977), Stott (1973). Artley (1975), Cohen (1969) i Clary (1975). Tots
elles troben que hi ha associació positiva entre les actituds dels professors vers la
lectura i el rendiment en lectura dels alumnes. Schofield (1980) arriba a
conclusions similars. Sobre les actituds dels professors cal citar un estudi
realitzat er Juidías et al (1990) en el qual es plantejaven si certes actituds del
professorat podien ser factors de fracàs escolar dels alumnes. 257 professors
d'EGB van respondre dos qüestionaris. Troben que, en general, els professors
creuen que els infants amb més problemes haurien d'estar en un grup homogeni
perquè ell no els pot atendre perquè ha d'impartir el programa a la resta; que
solen etiquetar l'alumne com de baix rendiment i que no són conscients que
aquesta postura pot ser font de fracàs; que posen males qualificacions a l'alumne
de forma sistemàtica, sense plantejar-se que estiguin potenciant el seu fracàs; que
creuen que molts alumnes no arribaran més enllà del sisè curs d'EGB; que pensen
que si l'alumne és intel·ligent ha d'assolir els objectius, si no els assoleix és que
no és intel·ligent; que prenen per referència el nivell mig de la clase i veuen com
a normal que certs alumnes no l'assoleixin. Els autors creuen que aquestes
actituds, moltes vegades inconscients per part dels professors, poden generar
fracàs escolar en els estudiants.
Alvaro Page (1990) cita autors que s'han centrat en diferents
característiques de la personalitat del professor. Entre els que s'ha preocupat per
aquesta variable cita Singer (1978), Semith (1968) i Rosenshine (1971),
Evertson, Anderson et al (1980), Me Kinney (1982) Ware i Williams
(1975,1977). Entre els espanyols cita Polaino-Lorente (1982), Villa Sánchez
(1985). En conjunt cal destacar que es considera que les característiques de la
personalitat del professor afecten la seva manera d'estar davant la classe i de la
seva relació amb els estudiants. El mestre contribueix a crear un determinat
clima afectiu a dins de l'aula, clima que repercuteix en les realitzacions escolars
dels alumnes. Es destaquen com a característiques importants el saber motivar els
alumnes, i l'entusiasme que sap transmetre als alumnes, sense que aquest hagi de
ser excessiu.
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5.3.2.

Currículum i metodologia didàctica.

Hi ha força investigacions que busquen la relació entre diferents aspectes
del currículum i de la metodologia didàctica emprada pel professor i els resultats
escolars dels alumnes. Rodríguez Espinar (1982) cita Anthony (1967) el qual
troba catorze característiques positivament relacionades amb el rendiment dels
alumnes, que van des dels diferents tipus de materials ofertáis als alumnes, a la
varietat de formes d'examen emprades. Destaca la importància d'aspectes
didàctics i d'avaluació. Martínez Sánchez (1983) constata que la deficient
planificació docent explica el 3,3 per cent de la variança del rendiment dels
alumnes.
Anglin et al (1982) i Okeke (1982), citats per Alvaro Page (1990), no
troben interaccions entre mètodes didàctics, estil cognitiu (DIC) i rendiment.
Fernández Pozar (1983) va realitzar un estudi sobre la millora del rendiment en
llengua i matemàtiques per als nivells de 2n a 8è d'EGB de Jerez de la Frontera.
Va concloure que el rendiment dels alumnes d'aquests cursos s'incremetava
significativament si el professor efectuava a principis de curs una avaluació
científica i objectiva dels aspectes bàsics d'ambdues àrees i si es controlava el
procés a través d'una nova aplicació de la mateixa bateria de tests.
S'han fet recerques en relació a la bondat d'alguns mètodes concrets
d'ensenyament. A tall d'exemple podem esmentar Martín Domínguez i González
(1985), citats per Alvaro (1990), els quals van realitzar una recerca amb 191
alumnes de 6è a 8è D'EGB. Van trobar que un mètode d'ensenyament més
experimental és millor que el tradicional perquè produeix més aprovats, no
perquè millori les puntuacions en general. Corcobado Cortés (1985) va trobar
diferències significatives entre els alumnes que van seguir ensenyament assistit
per ordinador i els que van rebre el mètode tradicional en un nivell
d'ensenyament superior, en favor dels primers, en el cas dels estudiants de 3r curs
d'Escoles Universitàries de Formació del Professorat. No van trobar diferències
significatives entre els resultats dels nens de 6è que van seguir l'Ensenyament
Assistit per Ordinador i els que van seguir el mètode tradicional.
Kulik (1979), citat per Alvaro, va realitzar una meta-anàlsis de 75 etudis
que comparaven el sistema d'ensenyament individualitzat amb ^ensenyament
tradicional. En l'avaluació final els estudiants del sistema invidualitzat puntuaven
mitja desviació típica per sobre del promig.
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Colas Bravo (1985) troba que el mètode expositiu sembla ser el més idoni
per a la consecució d'objectius de baix nivell cognitiu, tant per als subjectes
depedents de camp com per als independents. De tots els mètodes que analitza
l'autora el mètode d'estudi independent en grup és el que obté uns resultats més
baixos de rendiment dels alumnes.
Finalment, volem esmentar la revisió duta a terme per Wang, Haertel et al
(1990) que ja ha estat citada anteriorment. Troben una categoria que anomenen
"Variables d'implementació, instrucció a l'aula i clima", la qual inclou:
a) el suport del currículum i del programa instructiu, rutines de l'aula, avaluació
específica de la instrucció i pràctiques de direcció de l'aula,
b) quantitat d'instrucció,
c) interacció acadèmica i no acadèmica mestre-alumne, i
d) clima de classe.
Del total de les variables que els autors troben associades a l'efectivitat de
l'aprenentatge, les quals són organitzades en un total de 30 escales, l'escala
referida a les pràctiques de direcció de l'aula puntua en segon lloc, i els seus
aspectes més crítics són els referits a Vús que fa el mestre d'estratègies per
mantenir la participació activa de tots els alumnes i per mantenir la consciència
dels alumnes sobre els objectius de l'aprenentatge i les expectatives o el que
s'espera d'ells. Les transicions suaus d'una activitat instructiva a una altra, un
mínim de destorbs i la consciència que té el mestre de l'activitat de l'aula durant
tot el temps també reben puntuacions elevades. El tercer lloc de totes les escales
és per l'escala Quantitat d'Instrucció. Aquesta escala inclou el temps dedicat a
instrucció directa, especialment sobre destreses bàsiques. La quarta escala és la
que correspon a les interaccions professor-alumne, i el clima de classe en sisè
lloc, les quals ja hem esmentat en parlar de les Variables escolars dinàmiques.
Una altra categoria referida al tema que ens ocupa és la que els autors
anomenem variables del disseny del programa i inclou el disseny del programa, i
les disposicions físiques per a la seva presentació. Aquesta categoria està
organitzada en tres escales. Sembla que l'aspecte més important del disseny del
programa és la intensitat dels serveis educatius proporcionats a cada estudiant.
Més ajuts, grups més petits i augment dels recursos materials estan associats
significatiament amb uns resultats d'aprenentatge superiors. La segona escala és
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variables de currículum i instructives que presenten relacions moderades amb
l'aprenentatge. La puntuació més alta d'aquest grup suggereix que la clau d'un
disseny instructiu efectiu és l'ús apropiat i flexible d'una varietat d'estratègies
instructives, mentre es mantingui un ambient d'aula ordenat. La puntuació més
alta d'aquesta escala fou per l'ús de tècniques de control de la desorganització a
l'aula. Dins de l'escala disseny del currículum també hi ha alguns ítems amb
puntuacions elevades, encara que totes són moderades. Les puntuacions més altes
les obtenen els ítems referits a la utilització de materials, formes alternatives de
representació i grau d'estructuració de les necessitats curriculars dels diferents
alumnes. Ambdós reforcen el fet que sigui important oferir una varietat de
materials instructius i enfocs per acomodar-se a les diferències individuals.
Si no insistim més en aquestes variables no és perquè les considerem de
menor importància sinó perquè des de la perspectiva que nosaltres hem adoptat,
és a dir, des del punt de vista d'una recerca de variables rellevants per anar vers la
consecució -a partir de la intervenció educativa que es pot dur a terme a l'escolad'una prevenció del desenvolupament de dinàmiques escolars negatives, són les
variables més directament relacionades amb l'escola, les que tenim més
possibilitats de modificar, adequar i adaptar a les necessitats dels alumnes.
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6.

CONCLUSIONS

En aquest capítol hem presentat la revisió d'una part significativa de les
investigacions que han estudiat la influència de diferents variables en el
rendiment escolar. Tal com dèiem a la introducció, el nostre objectiu era conèixer
les aportacions de la investigació en relació a aquest tema per tal d'esbrinar si els
resultats als quals s'ha arribat ens permetien fer una primera identificació de
variables rellevants per a la prevenció, des de l'escola, del desenvolupament de
les dinàmiques escolars negatives. Dèiem també que a mesura que anàvem duent
a terme la revisió ens adonàvem de l'existència d'un seguit de problemes en
aquest àmbit. Seguidament tornem a fer referència als problemes que
esmentàvem a la introducció fent, però, aquesta vegada, esment a dades més
concretes que hem obtingut a partir de la revisió que hem exposat al llarg
d'aquest capítol. Una vegada explicats els problemes fem una anàlisi de les
aportacions de la investigació sobre el rendiment escolar en funció dels criteris de
la rellevància de les variables, que ja hem esmentat en diferents ocasions.

6.1.

Els problemes de la investigació sobre les variables que influeixen en el
rendiment escolar

El primer problema que esmentàvem era el relacionat amb el fet que,
malgrat que moltes investigacions prenen en consideració variables vinculades a
aspectes socials, personals i escolars, els plantejaments no es duen a terme des de
perspectives realment interdisciplinar s. Aquest fet ja es constatava en una altra
revisió d'investigacions sobre el rendiment escolar a nivell d'EGB duta a terme
per Marín, Martínez et al (1985). Segons aquestes autores durant la dècada de
1975 a 1985 una gran part de les investigacions realitzades a l'Estat espanyol es
podien incloure dins del model psicològic, ja que utilitzaven variables
psicològiques com la intel·ligència, les aptituds, la personalitat, la motivació i
l'adaptació com a predictors del rendiment o com a variables intervinents. Més
baixa era la proporció de recerques, dins d'aquest mateix interval temporal,
referides al model didàctic, en les quals s'estudiaven variables com l'eficàcia de
l'ordinador, l'ensenyament programat, l'agrupament dels alumnes, les interaccions
professor alumne, sistemes d'organtizació de la classe com a factors que podien
incidir en la millora del rendiment. Pel que fa al model sociològic en la mateixa
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revisió es troben 19 treballs que investigaven la influència de variables
ambientals com la família, classe social, ús del transport, informació dels pares,
assistència a classe, instrucció dels pares, etc. sobre el rendiment. Nosaltres hem
observat que malgrat que hi ha investigacions, dins d'aquest mateix període de
temps i en els anys posteriors, que busquen la influència de diferents variables en
el rendiment, no es pot parlar d'enfocaments interdisciplinars, sinó que tal com
van observar Marín, Martínez et al (1985), les investigacions se situen o bé dins
d'un model psicològic, o bé dins d'un model pedagògico-didàctic, o bé dins d'un
model sociològic. Les investigacions realitzades per INCIE (1976), Pérez Serrano
(1981), Molina García i García Pascual (1984), incorporen vaiables personals,
socials i escolars, Pelechano (1976) estudia variables personals i d'ubicació del
centre escolar, Rodríguez Espinar (1982), la influència de variables personals i de
clima familiar en el rendiment escolar i Martínez Sánchez (1984) estudia la
influència de variables de personalitat i escolars en el rendiment. A partir de 1985
la majoria d'estudis realitzats a l'Estat espanyol incorporen variables de dos
grups, com a mínim, d'entre les variables personals, socials i escolars. Per posar
alguns exemples dels que han aparegut a la revisió podem citar Martínez de la
Fuente (1987), De Miguel (1988), Tejedor i Caride (1988), Alvaro Page (1990),
Repparaz, Tourón et al (199), Cañas 1990), Vázquez Alonso (1991). L'evolució
tecnològica dels mitjans informàtics ha permès tractar elevats volums de dades i
analitzar-les amb procediments estadístics d'anàlisi multivariada, la qual cosa ha
suposat un avenç en aquest àmbit de la investigació educativa; no obstant, cal
preguntar-se si la incorporació de diferents tipus de variables en les
investigacions es deu més a aquest avenç tecnològic que no pas a la voluntat real
de dur a terme enfocaments interdisciplinars. Recordem el que hem dit a la
introducció d'aquest capítol sobre el perill de buidatge teòric de les investigacions
malgrat que incorporin moltes variables i les estudiïn mitjançant dissenys
estadístics complexos (Bartolomé, 1988).
Un segon problema que esmentàvem a la introducció feia referència a la
manca d'un llenguatge unívoc per a anomenar les variables que es prenen en
consideració en les diferents investigacions. A partir de la nostra revisió
bibliografia, hem construït una llista amb els termes emprats pels autors per a
designar les variables que estudien, que s'exposa tot seguit.
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•

interessos vocacionals de tipus
literari
Motivació
•
autoexigència
• compromís amb l'estudi
• disposició per a l'estudi
• motivació intrínseca
• motivació per a la realització de les
tasques
• persistència en l'estudi
Personalitat
• actitud d'indiferència
• actitud de passivitat
• adaptació escolar
• adaptació personal
•
afectivitat
• aspectes afectius i emocionals
baixa autoestima
duresa emocional
manca de satisfacció
problemes psicosomàtics
sentiment de culpabilitat
« dimensions específiques
de la
personalitat
ansietat
control
extraversió
nerviosismo social
neuroticisme
reflexivitat
rigidesa
• temperament
Sexe
Característiques escolars
• assistència a preescolar
• nivell de partida dels alumnes
Característiques mediadores dels aprenentatges
• autoregulació dels aprenentatges
• autoresponsabilitat
en
els
aprenentatges
atribució de la causalitat
lloc de control
motivació per a l'èxit
• enfocs de l'aprenentatge
• estils d'aprenentatge
• estratègies d'aprenentatge
estratègies afectivo-motívacionals
estratègies d'elaboració
estratègies d'organització
. estratègies de regulació
estratègies de repetició
estratègies de suport
estratègies primàries
macroestratègies

Variables personals
Autoconcepte
•
•

autoconcepte general
dimensions
especifiques
de
I'autoconcepte
autoconcepte acadèmic
Autoestima
Estil cognitiu
Estil d'aprenentatge
Estratègies d'aprenentatge
Habilitats i interaccions socials
• competència social
• comportament social
• habilitats socials
• Integració social amb el grup
d'iguals
• Interaccions socials amb el grup
d'iguals
•
Popularitat
Intel·ligència
• Aptituds diferencials
aptitud espacial
aptitud mecànica
aptitud numèrica
aptitud verbal
comprensió verbal
factor cognitiu
factor espacial
factor numèric
factor verbal
habilitats psicolingüístiques
intel·ligència abstracta
intel·ligència general no verbal
intel·ligència general verbal
intel·ligència no verbal
intel·ligència verbal
pensament abstracte
raonament
raonament abstracte
raonament lògic
• aptituds intellectuals
• capacitat de raonament for mal
• capacitat intel. lectual general
. factor "g"
• factorial
• habilitat cognitiva
•
intel·ligència general
• intel·ligència global
« nivell intel·lectual
• quocient intel·lectual
Interessos
• oficio per la lectura
• interès vocacional vers l'àrea
científica
• interessos vocacionals
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•

microestratègies
habilitats d'autoaprenentatge

• posició social
• professió de la mare
• professió dominant dels pares
• situació econòmica
• situació laboral dels pares
• variables ambientals
• variables contextuáis socials
• variables del medi
Clima educatiu familiar
• actituds de les mares
• actituds familiars vers l'educació
• actituds paternes
actitud vers les qualificacions
escolars
actituds dels pares vers els
Sistema Educatiu
implicació paterna en assegurar
que els deures s'acabin
interès dels pares
interès dels pares per l'escola
involucració dels pares en el
treball dels estudiants
nivell d'informació
participació dels pares en
conferències escolars
vinculació dels pares amb les
tasques escolars
• ajuda familiar en el treball escolar
• ambicions de la mares
• aspiracions dels pares
• aspriracions del pare
• conducta materna
• conductes dels pares destinats a
tenir cura dels seus fills
• creences dels pares sobre la cura
dels nens
« estil patern
• estímuls familiars
• orientació dels pares vers allò
intel·lectual i cultural
• percepcions dels fills sobre el clima
familiar
• pràctiques educatives familiars
• preocupació que mostren els pares
per l'activitat escolar
• pressió dels pares vers els fills
• relacions entre pares i fills
• temps que la mare dedica a escoltar
el seu fill mentre llegeix
• trets psicològics familiars
estabilitat de la vida familiar
incoherència de les actituds
paternes
personalitat de la mare
tranquil·litat de la vida familiar
• valors educatius

habilitats sobre com aprendre
estratègies per a facilitar el record
estratègies per a facilitar la comprensió
habilitats de buscar ajuda
habilitats per a reconèixer quan es
necessita l'ajuda

•

•

•
•

«

habilitats metacognitives
avaluació final
planificació
predicció
supervisió
hàbits d'estudi
acceptació de fins
concentració
diligència en l'estudi
estratègies de suport
habilitats conductuals
hores didicades a veure la TV
lloc d'estudi
mètode de treball
planificació de l'estudi
temps que l'alumnes està
compromès en la realització
d'una tasca
mètode d'estudi
processos de mobilització
precisió
velocitat
tècniques d'estudi

Variables socials
Classe social
• categoria social
• classe social d'origen
• classe socioprofessional
• condició socioconòmica de la
família
• context educatiu i social de la
família
• dificultats ambientals
• estatus ocupacional dels pares
• estatus socioeconòmic
• estratificació social
• ingressos familiars
• nivell d'estudis dels pares
• nivell ocupacional del pare
» nivell ocupacional dels pares
• nivell social de la família
• nivell sociocultural
• nivell socioeconòmic,
• nivell socioeconòmic familiar
• nivells acadèmics dels pares
• ocupacions professionals dels pares
• origen social
• origen socioeconòmic
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Variables didàctiques
• característiques del professor

Estructura familiar
• convivencia dels alumnes amb els
pares
•
convivència dels pares
• dimensió familiar
•
edat dels membres de la família
•
estat civil dels pares
• lloc que ocupa l'alumne entre els
germans
• nombre de fills
• nombre de germans
•
nombre de membres de la família
•
ordre de naixement,
•
ordre que ocupa l'alumne entre els
germans
•
tamany de la família
•
temps que hi ha entre dos
naixements consecutius
Medi sociocultural familiar
•
hàbitat
•
nivell educatiu i cultural dels pares

«

educació de la mare
educació del pare
escolaritat dels pares
estudis de la mare
estudis de la mares
estudis del pare
medi cultural familiar
nivell cultural
nivell cultural familiar
nivell d'estudis de la mare
nivell d'estudis del pare
nivell educatiu de la mare
nivell educatiu del pare
nivell educatiu dels pares
població de residència

•

recursos culturals de la família

disponibilitat
culturals
Origen social familiar

de

actituds
expectatives del professor vers
els alumnes
experiència
formació
impressió que el professor es
forma dels alumnes
personalitat del professor
•

avaluació
disposicions físiques per a la
presentació del programa
disseny del programa
estratègies per a mantenir la
consciència sobre els objectius
de l'aprenentatge
estratègies per a mantenir la
participació activa de tots els
alumnes
formes d'examen emprades
grau d'estructuració de les
necessitats curriculars dels
alumnes
mètodes didàctics
planificació docent
pràctiques de direcció de l'aula
serveis educatius proporcionats
a cada estudiant
temps dedicat a instrucció
directa
tipus de materials ofertáis als
alumnes
utilització de materials
Variables escolars dinàmiques
• Característiques de la direcció i la
gestió del centre

recursos

funcionament global
nombre de professors
organització general del centre
participació en la presa de
decisions
planificació i programació de les
activitats docents
polítiques d'assistència
programa escolar
sistema de qualificació escolar
treball en equip

Variables escolars
Característiques estructurals del centre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

currículum i metodologia didàctica

agrupament dels alumnes
característiques físiques del centre
durada del curs escolar
instal·lacions del centre
nombre total de professors del
centre
ratio professor-alumnes
serveis complementaris
tamany del centre
tipus de centre -públic o privat
tipus de centre -religiós o laic
tipus de centre-rural o urbà

•
•
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clima de classe
Interacció professor-aiumne

De ben segur que aquest llistat podria ser molt més ampli. A partir
d'aquesta relació de termes podem observar la diversitat de variables de les quals
s'ha intentat estudiar el seu efecte en els resultats escolars dels alumnes. Al llarg
de l'exposició de la revisió hem vist també com sovint resulta difícil trobar els
límits i les diferències entre algunes variables. Una conseqüència que ja hem
esmentat és la dificultat que comporta la manca d'un llenguatge unívoc de cares a
la comparació dels resultats de les investigacions.
Tal com ja havíem dit no és únicament un problema de llenguatge el que
dificulta la comparació. Existeixen qüestions d'ordre metodològic que també fan
difícil, entre altres coses, la comparació de les investigacions. El primer dels
problemes de tipus metodològic es refereix a l'operativització de les variables.
Hem vist al llarg de la revisió que com a indicadors del rendiment escolar
s'utilitzen moltes vegades les qualificacions escolars però també s'empren proves
objectives de diferent tipus. En alguns casos, s'utilitzen les qualificacions globals,
en d'altres les qualificacions de diferents matèries com les de llenguatge i les de
matemàtiques i, en d'altres, el rendiment en la realització de tasques específiques,
especialment en les investigacions que estudien variables relacionades amb el
que hem anomenat habilitats d'autoaprenentatge. També s'operativitzen de
formes diverses les variables que els investigadors estudien en relació a la seva
incidència en el rendiment escolar. Una d'aquestes variables -la intel.ligència- es
defineix operativament moltes vegades en base aproves d'intel.ligència general
(Shinn, 1956, citat per Alvaro Page, 1990), García Nieto, 1989; Tourón, 1985;
Nortes, 1990), altres en base a tests d'aptituds específiques, com l'aptitud verbal,
l'aptitud numèrica i l'aptitud espacial (Reparaz et al, 1990; INCIE, 1976; Molina
García, 1984; Cabrera Gómez, 1985, Reparaz et al, 1987), o bé combinant les
dues formes (Tourón, 1985, De Miguel, 1988; Garanto, 1988, citat per Gómez
Dacal, 1992; Alvaro Page, 1990; Marrero, 1988). El mateix passa amb variables
com la personalitat: mentre que alguns investigadors consideren aquesta variable
com una característica general dels individus que pot estar relacionada amb el
rendiment (Cattel, 1966, 1968, citat per Rodríguez Espinar, 1982; Barton, 1963,
citat per Pérez Serrano, 1981; Secadas, 1952, citat per Gómez Dacal, 1992;
Tourón, 1985; Lóseos, 1985), d'altres consideren la personalitat com un
constructe composat per dimensions específiques que són les que s'estudien en
relació a la seva incidència en el rendiment, la qual cosa comporta diferents
definicions operatives de les variables. Així, alguns autors prenen en
consideració V extraversió (Eysenk i Cookson, 1969, Gynner, 1972, Elliot, 1972,
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Ormé, 1975, citats per Alvaro Page, 1990), el que anomenen neuroticisme (De
Barbenza, 1975, citat per Pérez Serrano, 1981, INCIE, 1976). L'estudi de l'INCIE
(1976), analitza a més del neuroticisme i l'extraversió, el nerviosisme social i la
rigidesa. Reparaz et al (1990) considera com a dimensions específiques de la
personalitat les que l'autora anomena activitat, ressonància, domini, sociabilitat,
emotivitat, reflexió, control i defensivitat. De Miguel (1988) inclou dins la
personalitat aspectes el psicoticisme i la inestabilitat. Estarelles et al (1985)
consideren dins la personalitat aspectes afectius i emocionals i entre ells
esmenten el sentiment de culpabilitat, la baixa autoestima, la manca de
satisfacció i la duresa emocional. Tota aquesta diversitat de termes emprats pels
autors comporta que en algunes recerques s'utilitzin com a indicadors de la
personalitat tests generals i, en d'altres, tests que tenen en compte dimensions o
aspectes més concrets; per tant, els resultats obtinguts són difícilment
comparables. També variables com l'autoconcepte i la motivació es veuen
afectades per aquesta diferenciació entre una consideració de caire general i la
consideració de dimensions més específiques. Així, mentre que uns investigadors
prenen l'autoconcepte en un sentit general (Shaw, 1963, Brookover, 1962, citats
per Alvaro Page, 1990; Gimeno Sacristán, 1976; Rodríguez Espinar, 1982,
Garanto, 1985, citat per Gómez Dacal, 1992) o la motivació en un sentit general
(Uguroglu i Walberg, 1979,1986; Uguroglu, Shiller et al, 1981, citats per Gómez
Dacal, 1992; Lera, 1975, Pelechano, 1977, citat per Alvaro Page, 1990) altres es
fixen en aspectes específics com l'autoconcepte acadèmic (Boersma et al, 1981;
Byrne, 1990; González Pineda et al, 1991; Tourón, 1985) o, en el cas de la
motivació, aspectes concrets relacionats amb la motivació pels estudis, com la
persistència en l'estudi, l'autoexigència, el compromís amb les notes escolars, la
disposició per a l'estudi (INCIE, 1976), entre altres.
També les variables socials són operativitzades de diferent manera.
Downing, Ollila i Oliver (1977, citat per Gómez Dacal, 1992) consideren
indicadors del nivell socioeconòmic de la família els ingressos familiars,
^ocupació professional dels pares i els nivells acadèmics dels pares. Pérez
Serrano (1981) utilitza com a indicador el nivell ocupacional dels pares, mentre
que Martínez de la Fuente (1987) i Rodríguez Diéguez et al (1987) utilitzen la
professió dels pares com a indicador del nivell socioeconòmic de la família. El
mateix passa amb les variables referides al medi sociocultural familiar. Per a
operativitzar el nivell cultural de la família uns autors utilitzen el que anomenen
nivell educatiu dels pares (De Miguel, 1988, Keeves, 1972, citat per Rodríguez
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Espinar, 1982; Pérez Serrano, 1981), altres parlen del nivell d'estudis dels pares
(Tejedor i Caride, 1988; Sánchez García, 1990; Molina García, 1984) o, fins i tot,
de les qualificacions educatives de les mares (Blatchford, Burke et al (1985);
Altres autors utlitzen com a indicador del nivell cultural familiar els recursos
culturals dels quals disposa la família, entès com a disponibilitat de diaris,
revistes, llibres i enciclopèdies (Tsai i Walberg, 1983, citat per Gómez Dacal,
1992; Wang, Haertel et al, 1990). Pel que fa a les variables relacionades amb
^estructura familiar alguns autors prenen en consideració la dimensió de la
família o el nombre de membres d'aquesta (Eysenck i Cookson, 1970, Keeves,
1972, Hammond i Cox, 1967, citats per Rodríguez Espinar, 1982; Svanum i
Bringle, 1980, citat per Gómez Dacal, 1992) altres el nombre de germans
(Marjoribanks et al, 1975, Steelman i Mercy, 1980, Kunz i Peterson, 1975, citats
per Alvaro Page, 1990; García Yagüe i Lázaro, 1968, Codina, 1983, citats per
Rodríguez Espinar, 1982; Cañas, 1990, Montané, 1983; San Segundo, 1985). Si
per a definir operativament aquestes variables de tipus estructural s'utilitzen
diversitat de variables i d'indicadors, en els aspectes més dinàmics de la família
hem pogut observar que la diversitat és molt més elevada. Així, d'entre les
variables relacionades amb el clima familiar la diversitat va des d'autors que
prenen en consideració variables molt puntuals com el temps que la mare dedica
a escoltar el seu fill mentre llegeix (Hewinson i Tizard, 1980, citat per Gómez
Dacal, 1992), altres es fixen en el que anomenen estil patern -amb les categories
d'estil autoritari, estil democràtic i estil permisiu- (Grolnik i Ryan, 1989, citat per
Gómez Dacal, 1992), les creences que tenen els pares sobre la cura dels seus
fills (Campbell, 1990), i les relacions pares-fills tal com són percebudes per
aquests (Rico Vercher, 1980, Ridao García, 1985, citats per Alvaro Page, 1990;
Campos Luanco et al, 1988). Una revisió més exhaustiva de la bibliografia ens
hagués mostrat que els aspectes del clima familiar dels quals s'ha estudiat la seva
incidència en el rendiment escolar dels estudiant són nombrosos i diversos.
La majoria d'investigacions que hem revisat utilitzaven dissenys
descriptius i predictius. Ja hem esmentat a la introducció d'aquest capítol que la
investigació sobre el rendiment escolar i les variables que hi incideixen sembla
que segueix la línia de continuïtat assenyalada per Bartolomé (1988) en referir-se
als dissenys de les investigacions. En aquest sentit, Marín, Martínez et al (1985)
ja havien constatat que un 21,5% de les investigacions realitzades entre 1975 a
1985 a l'Estat espanyol sobre rendiment escolar tenien un caràcter descriptiu i que
els dissenys de tipus experimental eren poc representats. En la mateixa línia,
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Rodríguez Espinar (1985) també afirmava que l'examen de la literatura sobre la
investigació del rendiment acadèmic posava en evidència la preponderancia dels
esudis descriptius. També nosaltres hem trobat que la majoria dels estudis es
basen en dissenys descriptius i predictius. Hem trobat un sol estudi que utilitza el
disseny de V estudi de casos (De Mateo Pérez i González Benito, 1975) el qual
intenta veure el pes de variables aptitudinals, de personalitat i socials en les
baixes qualificacions. Tampoc hem trobat gaire referències d'estudis
longitudinals. Algunes excepcions són els estudis sobre origen social i rendiment
escolar de Douglas (1964, citat per Husén, 1967) i el de Husén (1972, citat per
Alvaro Page, 1990), una investigació de Williams i Silva (1985) sobre
intel.igència i habilitats per a la lectura, una de Matzicopulos, Morrison et al
(1989) sobre variables associades a la no promoció de curs a nivell de preescolar.
A l'Estat espanyol només hem trobat l'estudi longitudinal de De Miguel (1988)
sobre preescolarització i rendiment escolar. Igualment, són força escasses les
investigacions que utilitzen dissenys de tipus experimental. Entre les que hem
revisat hem de citar les de Rosenthal i Jacobson (1968, citada per Alvaro Page,
1990), que estudiava l'efecte Pigmalió, la recerca de Glass i Smith (1978, citada
per Alvaro Page, 1990) sobre la ratio professor-alumnes i la seva incidència en el
rendiment; la investigació de Lumpkins et al (1991) sobre l'agrupament dels
alumnes; les investigacions de Andrews, 1978, DeCharms, 1972; Dweck, 1975,
1976, citades per Wittrock (1990) i la de Wang (1983) sobre la incidència del
lloc de control en el rendiment escolar. També hem trobat pocs estudis que es
centressin en l'opinió o l'actitud dels alumnes i dels professors davant del fracàs
escolar o la vivència d'aquest (Martínez Sanchez, 1984; Blasco, 1985, citat per
GIREM, 1992). Pocs autors han intentat treballar a partir de les percepcions dels
alumnes; entre els cal citar Rico Vercher, 1990, Ridao García, 1985, citats per
Alvaro Page, 1990; i Campos Luanco, (1988) que han estudiat les percepcions
que tenen els alumnes de diferents aspectes del clima familiar i la seva incidència
en el rendiment escolar.
Un altre problema de caire metodològic amb el qual ens trobem en les
investigacions sobre variables que incideixen en el rendiment escolar és el del
aïllament i el control de les variables en la investigació. La majoria
d'investigacions incorporen diferents variables en el disseny. L'efecte que sobre el
rendiment poden tenir, per exemple, les variables de tipus intellectual, quan
s'associen amb altres variables personals o bé quan s'associen a variables del
medi familiar pot ser molt divers de manera que és difícil arribar a conclusions
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sobre el pes de les variables intel·lectuals en l'explicació del rendiment escolar. El
mateix podríem dir d'altres variables com la personalitat. Les dificultats per a
conèixer el tipus de relació que les diferents variables mantenen amb el
rendiment escolar és un altre dels problemes que havíem esmentat a la
introducció. És el cas de les investigacions que busquen la relació de variables
que tenen components afectius i emocionals importants. Així, Burns (1979, citat
per Alvaro Page, 1990) i Rodríguez Espinar (1982) ja assenyalaven la dificultat
per a conèixer el tiups de reacio que existeix entre l'autoconcepte i el rendiment
acadèmic. El mateix es pot dir de variables com el lloc de control i la motivació
per a l'èxit (Dudley-Marling et al, 1982). Helmke (1989) afirma que es produeix
una interacció entre les variables de tipus afectiu i el rendiment escolar de forma
que les variables afectives influeixen en el rendiment i a la vegada són
modificades pels resultats escolars.
Conscients de les nombroses variables que poden tenir efectes sobre el
rendiment escolar dels alumnes, els autors no es limiten a estudiar l'efecte d'una
única variable en el rendiment sinó que, com ja hem comentat, la majoria
recullen dades sobre diverses variables que s'intenen correlacionar amb el
rendiment. Per a ['anàlisi de les dades en les investigacions hem constatat que la
majoria utilitzen tècniques correlacionáis, anàlisis de regressió i tècniques
descriptives. Algunes investigacions utilitzen la tècnica de comparació de grups;
entre elles podem citar Campos Luanco (1988), Gimeno Sacristán (1976),
Martínez de la Fuente (1987) Montané (1983), Recarte (1983), Reparaz
(1987,1990) i Rodríguez Diéguez et al (1987). Només hem trobat una
investigació realitzada per Alvaro Page (1990) en la qual s'utilitzin tècniques
d'anàlisi causal. La tècnica d'anàlisi multivariada que hem trobat més freqüetment
és la de l'anàlisi discriminant, en la qual els autors proven de calcular el pes de
les diferents variables estudiades en l'explicació de la variança del rendiment
escolar (De Miguel, 1988; González Pineda et al, 1991)
Quant a les conclusions de la recerca explicàvem a la introducció que es
produien contradiccions entre les diferents investigacions. Així, es troben índexs
de correlació entre la intel·ligència -operativitzada de diferents maneres- i el
rendiment escolar que oscil.len entre 0.2 i 0.7 i totes elles resulten ser
significatives. D'altra banda, quan en les investigacions s'incorporen altres
variables sembla que la variable intel·ligència perd poder de predicció
(McDermott, 1989; Nortes, 1990; Rodríguez Espinar, 1982). El mateix passa
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amb la variable personalitat: les conclusions varien des d'aquelles recerques que
afirmen trobar relacions molt significatives amb el rendiment (Barton, 1963, citat
per Rodríguez Espinar, 1982; Repetto, 1984, citat per Gómez Dacal, 1990), fins
aquelles que troben relacions moderades o fins i tot nul·les entre la personalitat i
el rendiment (Griffiths, 1945, Gough, 1946, 1949, Cartel, 1966, 1968, citats per
Rodríguez Espinar, 1982, Secadas, 1952). També pel que fa al sexe hi ha
contradiccions entre les investigacions. Així, mentre que algunes investigacions
indiquen que el sexe influeix en el rendiment (Martínez de la Fuente, 1987;
Vázquez Alonso, 1991; De Miguel, 1988; Matzicopoulos, Morrison et al, 1989)
entre d'altres, no tots els autors arriben a les mateixes conclusions (Lavine i
Ornstein, 1983, citat per Gómez Dacal, 1992; Cañas, 1990, Nortes et al, 1990;
Walberg, Harnisch et al, 1986). Pel que fa a la investigació sobre autoconcepte i
rendiment acadèmic tampoc els resultats de les investigacions són unívocs
(Gómez Dacal, 1992). També hem trobat conclusions diverses derivades de les
investigacions referides al nivell educatiu dels pares, el nombre de membres de la
família, l'ordre de naixement dels germans i el tipus de centre en relació al
rendiment escolar. Amb tot, ja assenyalàvem a la introducció d'aquest capítol que
aquestes contradiccions entre les investigacions no les podem considerar del tot
reals perquè la majoria difereixen tant en la forma com operativitzen les
variables, en la forma de seleccionar les mostres, en el nombre i tipus de
variables que incorporen a l'estudi. Per això, més que contradiccions el que es
produeix és una dificultat per a arribar a una acumulació de coneixements que
propiciï l'elaboració de teories sobre el rendiment escolar i la seva aplicació a la
pràctica. La replicació dels estudis podria facilitar-ho però l'escassedat amb la
qual es donen aquestes rèpliques ens porta a considerar la qüestió de la manca de
continuïtat en les línies de recerca.
Tot i que hi ha excepcions, ens ha semblat observar que la majoria dels
treballs són estudis puntuals que no troben continuïtat en posteriors
investigacions realitzades pels mateixos investigadors, o bé no es produeixen
rèpliques dels estudis ja realitzats. Com a línies de recerca hem d'esmentar les
investigacions sobre rendiment acadèmic i origen social dutes a terme pel
CRESAS a França i per l'Associació Inernacional d'Avaluació. També hi ha
línies de recerca obertes sobre variables relacionades amb l'autoresponsabilitat en
els aprenentatges i les habilitats d'autoaprenentatge, especialment en el context
nordamericà (Owings, Petersen et al 1980; Stein, Bransford et al, 1982a, 1982b;
Zimmerman i Martínez-Pons, 1986, 1988). Al nostre context es nota una manca
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d'estudis que busquin la incidència que poden tenir aquestes variables en el
rendiment escolar, malgrat que hi ha línies d'investigació relacionades amb les
estratègies d'aprenentatge que estan duen a terme una tasca interessant des del
camp de la psicologia (Monereo, 1990, Cano i Justícia, 1988; Justicia, 1993).
Hem d'esmentar les rèpliques dels estudis de Gilly (1978) sobre processos de
mobilització dutes a terme per Cuevas, Ferrández et al (1985) i Justicia i Rus
(1990). Garanto et al (1985) va utilitzar els mateixos inventaris de l'autoconcepte
que Rodríguez Espinar (1982) i va arribar a conclusions semblants. Finalment
assenyalar que Tejedor i Caride (1988) i Jiménez Jiménez (1988) realitzen
estudis sobre les mateixes dades, que foren recollides pel "Centro de
Investigación i Documentación Educativa" (CIDE). A partir de la literatura
revisada no ens ha estat possible identificar altres línies de recerca a l'Estat
espanyol. A més de la manca de continuïtat en la majoria dels estudis no hem
trobat recerques sobre la repercussió a mig i llarg termini d'intervencions
educatives destinades a la millora dels aprenentatges i del rendiment.
La dissociació entre investigació i pràctica l'hem constatat a partir de dos
fets. El primer, és el fet que que la majoria de recerques es basen en l'estudi de
mostres grans, pel que cal suposar que l'investigador ha de tenir la disponibilitat
suficient per a accedir-hi i recollir la informació que necessita, cosa que resulta
difiícil per a molts professionals de la pràctica educativa que tenen un horari
laboral estricte. El segon, és el fet que la majoria dels estudis que hem revisat
busquen més la generalització i l'obtenció de coneixements teòrics sobre els
determinants del rendiment escolar més que no pas modificar la pràctica
educativa. No estem dient amb això que no sigui legítim que la investigació
educativa sobre el rendiment tingui com a objectiu millorar el coneixement sobre
les variables que l'afecten, ni que els coneixements teòrics no siguin importants
per a fonamentar la pràctica educativa. Però ens podríem preguntar, tal com ho
feia Bartolomé, ara fa deu anys, en un article destinat a revisar la incidència de la
investigació sobre el rendiment en la pràctica educativa (Bartolomé, 1985:153),
si és suficient el coneixement dels resultats de la investigació sobre factors
determinants del rendiment per a abordar amb més eficàcia els problemes
plantejats entorn de l'optimització d'aquest. La revisió de les aportacions de les
investigacions ens condueix a pensar que aquest coneixement és necessari però
que cal avançar buscant altres direccions o línies complementàries en la recerca
educativa les variables que incideixen en el rendiment escolar.
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6.2. La identificació de variables rellevants per a la prevenció de
dinàmiques escolars negatives
Després de fer una revisió de les aportacions de la investigació a l'estudi
de les variables que incideixen en el fracàs escolar i en el rendiment escolar, i de
considerar un seguit de problemes que presenta la investigació en aquest camp,
cal que ens preguntem fins a quin punt les troballes d'aquesta recerca ens ajuden
a identificar variables que siguin rellevants per a articular, des de l'aula escolar,
intervencions educatives destinades a prevenir el desenvolupament de les
dinàmiques escolars negatives. La investigació ens aporta moltes dades sobre la
repercussió de diferents variables en el rendiment i el posterior èxit- fracàs
escolar. En primer lloc, ens caldrà veure si les aportacions de les investigacions
ofereixen un coneixement sobre variables que ens permetin identificar infants en
situació de perill de desenvolupar aquestes dinàmiques escolars negatives; en
segon lloc, si ens proporcionen dades sobre quines variables són modificables
des de l'escola i des de l'aula; i en tercer lloc, veure quina informació ens aporten
les investigacions sobre variables la modificació de les quals contribueixi a
disminuir el perill -el risc- de desenvolupar dinàmiques escolars negatives.
Pel que fa al primer punt, hem d'assenyalar que és difícil que les
aportacions de les investigacions revisades ens permetin conèixer variables de
rellevància per a identificar -des de la mateixa aula escolar- infants en situació
de perill de desenvolupar dinàmiques escolars negatives. Hi ha dos arguments
que ens semblen importants per a justificar aquesta dificultat. El primer argument
té a veure amb l'elevat nombre de variables que s'han estudiat en relació al
rendiment escolar. Les nombroses variables que poden influir negativament en el
rendiment dels estudiants, segons els resultats de les investigacions revisades,
suggereix que tots els infants es troben en alguna circumstància o presenten
alguna característica que els fa susceptibles de trobar-se en situació de perill de
desenvolupar una dinàmica escolar negativa. Si a això hi afegim el segon
argument en el sentit que les investigacions que estudien la influència d'una
mateixa variable en el rendiment obtenen resultats diferents, que fins i tot poden
arribar a ser aparentment contradictoris, fa que sigui difícil extreure informació
que ens permetí seleccionar unes variables rellevants en tant que constitueixin
senyals de perill o de risc de desenvolupar unes dinàmiques negatives a l'escola.
Les dificultats de la recerca per a determinar el pes que les diferents variables
tenen en l'explicació de les diferències de rendiment dels estudiants fa que sigui

179

impossible determinar, sobre la base dels resultats d'aquestes investigacions,
quines variables poden resultar més rellevants de cares a la identificació
d'infants en situado de risc. Ja hem esmentat anteriorment algunes d'aquestes
contradiccions. La figura 1 presenta un esquema de les diferents categories de
variables personals, socials i escolars que, a partir de la revisió de la bibliografia,
hem pogut veure que s'havien estudiat en relació al rendiment escolar.
Amb tot, i considerant les aportacions de les investigacions d'una manera
global, sembla que algunes variables destaquen per la seva incidència important
en el rendiment escolar i, per tant, podríem pensar que constitueixen variables a
prendre en consideració a l'hora de plantejar la identificació d'infants susceptibles
de desenvolupar dinàmiques escolars negatives. Així, del bloc de variables
personals sembla destacar-se Vaptitud verbal com una de les variables que té més
relació amb les execucions escolars dels subjectes (Reparaz et al, 1987; Ramírez,
1974 i Pelechano, 19767, citats per Alvaro Page, 1990; Porto et al, 1991). Una
altra variable a destacar és {'autoconcepte. Les investigacions sobre la relació
entre autoconcepte i resultats escolars apunten que més que les relacions entre
l'autoconcepte o I'autoestima, considerades en sentit general, i el rendiment
escolar, cal estudiar les relacions entre les dimensions específiques de
l'autoconcepte i el rendiment. Sembla^uè les relacions més elevades es donaran
entre dimensions vinculades al rol d'alumne i d'estudiant que exerceix el subjecte
dins l'escola i dins l'aula, en la seva relació amb el professor, amb les matèries
d'estudi, amb els mètodes d'ensenyament, etc. (Boersma, 1981; Marsh i
McDonald, 1990; Byrne, 1990, citat per González Pineda et al, 1991; Tourón,
1985; Broc Cavero, 1994). A pesar de ser considerada una característica personal
dels subjectes, l'autoconcepte, i també l'autoestima es configuren a través de la
interacció de l'infant amb el seu medi familiar i social. La forma com es
desenvolupin aquestes interaccions es traduirà en un determinat autoconcepte que
podrà tenir repercussions en els aprenentatges i en els resultats escolars. L'efecte
que tenen tant el medi familiar com l'escolar en el desenvolupament de
l'autoconcepte i de l'autoestima fa que no poguem oblidar aquestes variables a
l'hora de pensar en la intervenció educativa a dur a terme des de l'aula escolar.
Una altra variable a tenir present són les habilitats socials i
comportament social dels infants: els ser competents socialment, el tenir
comportament social adequat (Kim, Anderson et al, 1968, Myers, Atwel et
1968, Dormán, 1973, Feldhusen, Turston i Benning, 1973; Payne, Halpin et
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1975, citats per Michelson, Sugai et al, 1987; Elliot, Gresham et al, 1989) i
gaudir d'una certa popularitat (Morrison et al, 1989; Gimeno Sacristan, 1976), es
relaciona positivament amb el rendiment escolar. La interacció amb el grup
d'iguals apareix com una variable que incideix en el procés de socialització i
l'adquisició de competències socials i intellectuals de l'infant, i com a tal, pot
incidir en l'aprenentatge (Munia, 1965, Johnson i Johonson, 1975, 1978, 1979,
Lomov, 1978, Kolitsova, 1978, Inagaki i Hatano, 1968, 1977, 1981, Lacasa,
1976, citats per Alvaro Page, 1990). Amb tot, i partint dels resultats d'algunes
investigacions (Elliot, Gresham et a/,1989; Matzincopulos, Morrison et al, 1989)
no es pot descartar que les habilitats socials del subjecte influeixin en el
rendiment escolar en tant que incideixen en les percepcions que els professors
tenen d'aquest subjecte. Les respostes i conductes apropiades dels individus
davant les situacions socials propicien una millor disposició a les avaluacions
positives per part dels professors. Cal que ens preguntem, doncs, si les habilitats
socials poden ser un signe de perill de desenvolupar dinàmiques escolars
negatives.
També pel que fa a les variables personals hem de fer esment al conjunt
de variables que alguns autors consideren que són mediadores entre l'alumne i els
aprenentatges perquè tenen a veure amb la manera com els alumnes s'enfronten
als aprenentatges. Són les variables que estan relacionades amb
Vautoresponsabilitat en els aprenentatges i les habilitats d'autoaprenentatge.
Segons la revisió bibiliogràfica duta a terme per Wang i Peverly (1987) i que ja
hem presentat, aquestes variables tenen implicacions significatives de cara a la
millora de l'èxit escolar de tots els estudiants en general. En relació a
l'autoresponsabilitat, el grau de responsabilitat i de compromís que una persona
sent vers els seus aprenentatges està relacionat amb l'atribució de la causalitat, el
lloc de control i la motivació per a l'èxit. Moltes investigacions apunten que un
lloc de control intern, una atribució de les causes de l'èxit i del fracàs a variables
controlables pel propi subjecte com Vesforç, i un desig i aspiracions a realitzar les
tasques amb èxit influeixen positivament en el rendiment dels estudiants
(Marjoribanks, 1977, Weiner, 1979, citats per Gómez Dacal, 1992; Wang, 1983;
Dudley-Marling et al, 1982; Perna, Dunlap, Dilliar, 1982; Bridgeman i Shipman,
1978, citat per Alvaro Page, 1990; Vidal Xifre, 1989). També les habilitats
d'autoaprenentatge semblen tenir un paper important en l'aprenentatge però no es
pot concloure que el rendiment escolar estigui determinat totalment per aquest
tipus de variables (Owings et al, 1980; Stein et al, 1982a, 1982b; Bransford et al,
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1981; McKeachie et al, 1986, Pokay et al, 1990, citats per Alvaro Page, 1990).
Més aviat, els resultats de les investigacions apunten que les variables
relacionades amb l'autoresponsabilitat en els aprenentatges com amb les
habilitats d'autoaprenentatge i també els hàbits d'estudi tenen una relació amb el
rendiment escolar que passa per la qualitat dels aprenentatges i estan molt
relacionades amb les maneres particulars que té l'alumne d'enfrontar-s'hi. Caldrà
tenir en compte aquestes variables a l'hora de considerar els possibles senyals de
la presència de cert risc.
També d'entre les variables socials trobem resultats de les investigacions
que ens aporten dades sobre variables que es poden tenir en compte a l'hora
d'identificar infants en situació de risc. Els resultats de la majoria de recerques
semblen indicar que V origen social familiar i els seus indicadors tenen un cert
paper en l'explicació del rendiment escolar, tot i que no es pot dir que sigui l'únic
determinant d'aquest. Admetre això darrer implicaria acceptar que l'escola no té
res a fer en la millora del desenvolupament escolar dels infants. L'origen social és
una variable important quan es pren en consideració el rendiment de grups
d'alumnes: en moltes investigacions, els alumnes de diferent nivell de rendiment
es diferencien en aspectes relacionats amb la classe social (Lerena, 1976; De
Miguel, 1979; Codina, 1983; Bayés i Garriga, 1971; citats per Alvaro Page,
1990); Montané, 1983; Molina García i García Pascual, 1984; Cañas, 1990).
Alguns autors troben l'explicació d'aquestes diferències en el bagatge inicial
d'experiències viscudes i el nivell inicial d'habilitats que tenen els alumnes en
iniciar l'escolaritat, els quals poden estar determinats per la diferència d'estímuls
educatius que han rebut els infants de diferent classe social (Hotyat, 1956, citat
per Alvaro Page, 1990); Fotheringham i Creal, 1980; Lavenu, 1989). No tots els
autors coincideixen en les conclusions dels seus estudis. Alguns no troben una
associació tan clara entre classe social i rendiment escolar (Jiménez, 1987, citat
per Alvaro Page, 1990; Carabaña, 1979, 1988). Keeves (1972, citat per
Rodríguez Espinar, 1982) va trobar que el pes d'aquestes variables era molt petit
comparat amb altres aspectes relacionats amb les actituds i pràctiques educatives
familiars. En síntesi, els resultats de les investigacions indiquen que un medi
sociocultural ric i estimulant sovint va associat a les classes socials mitjanes i
altes. Les característiques del medi familiar desenvolupen un clima educatiu i
afectiu més o menys estimulant i motivador, que repercuteix en les execucions
escolars dels infants. Hi ha recerques que assenyalen que l'estructura familiar
opera a través de l'ambient ntel.lectual de la família, essent el nombre elevat de
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membres d'edats pròximes de les famílies l'aspecte que tendeix a presentar una
relació més negativa amb el rendiment escolar dels seus membres (Belmont i
Marrolla, 1973; Zajonc i Markus, 1978, citats per Gómez Dacal, 1992).
El clima educatiu familiar també sembla una variable d'efectes importants
en el rendiment els subjectes. Ara bé, el clima familiar està configurat per
nombroses variables. A partir dels resultats de les investigacions resulta difícil
distingir quins aspectes del clima familiar tenen un efecte més positiu en el
rendiment acadèmic. A més de la diversitat de variables que es troben incloses en
el concepte de clima familiar hi ha dues possibles raons que explicarien les
dificultats per a establir si aquest explica part de la variabilitat del rendiment
escolar. Una és la que Gilly (1978) apuntava en el sentit que el clima familiar no
és només causa sinó també conseqüència del desenvolupament escolar dels fills.
En segon lloc, el subjecte, amb les seves pròpies característiques, percep el clima
familiar d'una manera particular i és a través de les seves percepcions que pot
influir positivament o negativa en les seves execucions escolars. Les
investigacions de Rico Vercher (1990), Ridao García (1985) citats per Alvaro
Page (1990), i la de Campos Luanco (1988) han estat realitzades des d'aquesta
perspectiva. En general, un clima educatiu estimulant, estable, caracteritzat per
una estabilitat en les relacions entre tots els seus membres, unes expectatives
adequades dels pares vers els fills afavoreix un millor desenvolupament escolar
dels subjectes. La manca d'un clima educatiu familiar adequat pot ser un element
a tenir en compte a l'hora d'estudiar el risc per al desenvolupament de dinàmiques
escolars negatives. Les condicions objectives de la família sembla que influeixen
en el rendiment perquè comporten una abundor o una manca de recursos que hi
repercuteix en la mesura que influeix en les expectatives socioeconòmiques i
socioprofessionals de l'individu. Per aquesta via s'ha anat concedint més
importància als aspectes més dinàmics que a les variables estructurals com la
classe social. Entre aquestes es pot destacar:
a)

El clima cultural de la família, que inclou: el nivell cultural dels pares, i un
cert nivell d'informació sobre el sistema educatiu; la valoració del treball
escolar, acompanyat d'un interès dels pares per les tasques escolars dels
fills, i una vinculació de la família amb l'escola; i les expectatives dels pares
vers les tasques escolars dels fills.
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b)

El clima afectiu de la família: un clima familiar que afavoreixi la confiança
en un mateix i en els altres, l'autonomia í la iniciativa; un clima motivador i
aafavoridor dels processos de motivació intrínseca són condicions que
incideixen positivament en el rendiment escolar de l'alumne.

En general, es pot considerar que les variables relacionades amb
l'ambient familiar i l'entorn incideixen indirectament en tant que afecten el
subjecte: la seva personalitat, el seu autoconcepte, la seva imatge com a
estudiant, i les expectatives que té sobre sí mateix. Les variables socials
determinen fins a cert punt les aptituds i actituds del nen vers les tasques
escolars. En resum es pot dir, seguint Espín (1988) que les condicions socials i
familiars incideixen en la construcció dels aspectes individuals de personalitat del
subjecte, com l'autoestima, Í aquests modulen els aspectes cognitius i de
comportament de l'individu.
Pel que fa a les variables escolars, moltes recerques troben diferències
significatives de rendiment escolar entre centres públics i privats a favor dels
darrers, i entre centres religiosos i laics, a favor dels religiosos, (Baquero Rey,
1977, Pérez Serrano, 1981, Calvo Gómez, 1987, Jiménez Jiménez, 1987, citats
per Alvaro Page, 1990; Servicio de Inspección Técnica, 1983; Carabafia, 1979,
Tejedor i Caride,1988, Cañas, 1990) però també hi ha alguns resultats que ho
contradiuen (Soler Fiérrez, 1989). Hem trobat una recerca que no troba
diferències significatives pel que fa al rendiment dels alumnes de centres urbans i
rurals (Cañas, 1990), i hi ha poc acord quant als efectes del tamany del centre en
el rendiment escolar. Mentre unes recerques conclouen que el rendiment és
millor en escoles grans (Lynn, 1959, i Musgrove, 1966, citats per Alvaro Page,
1990), altres troben que és millor un tamany mig (Cañas, 1990), i d'altres no
troben correlacions significatives entre tamanys de l'escola i rendiment escolar
(Douglas, 1931; Garret, 1949; Hoyt, 1959; Lathrop, 1960; Street et al, 1962;
Kemp, 1955; Wiseman, 1964, citats per Pérez Serrano, 1981). El mateix podem
dir del nombre d'alumnes per aula. Mentre que uns autors troben que existeix
correlació entre la disminució del nombre d'alumnes per aula i l'augment del
rendiment (Glass i Smith, 1978, citats per Alvaro Page, 1990) altres autors trobn
que no hi ha correlació (Roig Ibáfiez, 1983; San Segundo, 19875) ni diferències
significatives entre el rendiment de classes nombroses i no nombroses
(Marklund, 1963, citat per Pérez Serrano, 1981). Pel que fa a Vagrupament dels
alumnes, s'observa una tendència a considerar els grups heterogenis com a
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millors que els agrupaments homogenis (Koontz, 1961; Baker-Lunn, 1970;
Davis, 1975; Roig Ibáñez, 1983, citats per Alvaro Page, 1990; Rodríguez Neira,
1978, citat per CIREM, 1992; Lumpkins, 1991). No obstant, sembla que l'efecte
sobre el rendiment no és directe. Els agrupaments homogenis en funció de la
capacitat dels alumnes poden afectar alguns aspectes personals de l'alumne,
sobretot els referits a l'autoconcepte i l'autoimatge com a estudiant, contribuint al
desenvolupament actituds i comportament que resulten contraproduents per a un
bon desenvolupament escolar. En resum, es pot dir que són els aspectes vinculats
als processos de funcionament dels centres els que semblen tenir una major
influència en els resultats globals del rendiment dels alumnes. Així, variables
com el programa escolar, el sistema d'avaluació i qualificació, la participació dels
diferents membres en la direcció i gestió del centre, i el clima escolar en general
tenen un paper significatiu en la consecució, per part dels alumnes, d'uns millors
nivells de rendiment. En canvi, les variables de tipus estructural semblen tenir
una importància menor. Les interaccions socials entre els professors i els alumnes
i, en un sentit més genèric, el clima de classe, són variables que influencien de
forma notable l'aprenentatge dels alumnes. Les interaccions socials i afectives, els
objectius i la cohesió de grup existent entre els membres d'una aula,
contribueixen a crear les condicions adequades per a l'aprenentatge.
Constitueixen el marc -adequat o no- en el qual s'implementa el currículum, on
els estudiants desenvolupen les seves capacitats i destreses, i en el qual seran
avaluats i els serà atorgat un determinat nivell de rendiment acadèmic.
En relació als professors, sembla que la característica del professor que
d'una manera més directa afecta el rendiment dels alumnes són les actituds dels
professors vers els propis alumnes, actituds que estan fortament vinculades a les
expectatives i a l'opinió que el professor es forma dels alumnes. La recerca sobre
aspectes del currículum i de la metodologia didàctica és molt més extensa del
que hem mostrat en aquestes pàgines. La influència que pot tenir l'ensenyament
en els resultats dels alumnes depèn de múltiples variables, moltes de les quals
són alienes al control de l'escola i dels professors. Per Weinert, Schraeder et al
(1989), l'impacte de la instrucció és limitat per les característiques individuals
més estables en els estudiants. Un currículum relativament fixat, mestres ben
formats i escoles ben equipades només permeten moderades variacions de la
qualitat instructiva. La majoria de variables instructives no tenen, segons aquests
autors, un efecte aïllat en l'aprenentatge del nen sinó que interactuen amb altres
variables instructives dels estudiants. A això caldria afegir el conjunt de variables
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relacionades amb el medi social i cultural de la família i recordar el debat obert
entorn del paper que pot tenir l'escola davant dels forts condicionats socials que
presenta un infant ja en el moment de l'inici de l'escolarització. No obstant,
l'escola sembla tenir un paper important i així ho mostren les recerques sobre les
que es basa l'anàlisi de continguts de Wang, Haertel et al (1990). No hem
d'oblidar que, malgrat la gran quantitat de variables que condicionen
l'aprenentatge, una de les funcions de l'escola és treballar per a la millora d'aquest
aprenentatge, i que el currículum ha de tenir un paper fonamental en la
consecució de les fites escolars. És tasca dels professors, l'escola i el sistema
educatiu en general treballar per a la recerca de mètodes d'ensenyament, de
continguts, de recursos educatius, de sistemes de suport que puguin contribuir a
la millora de l'aprenentatge dels alumnes, tant dels processos com dels resultats.
Hem exposat fins aquí quines variables sembla que poden constituir
senyals d'alerta a l'hora d'identificar infants que es troben en situació de perill de
desenvolupar dinàmiques escolars negatives. No obstant, les aportacions de les
investigacions que hem revisat no ens deixa clar un punt que és important per a la
nostra recerca i que fa referència al concepte de risc. Tot i que ja ho veurem més
detingudament en el pròxim capítol, avancem aquí que parlar de risc és situar-se
en un moment anterior al desenvolupament d'un problema, en el nostre cas,
situar-nos abans que les dinàmiques escolars negatives es desenvolupin. Per tant,
malgrat que la investigació ens aporta dades sobre variables que tenen
importància en l'expicació del rendiment escolar, no n'aporta quant a la seva
rellevància per a identificar infants en situació de risc, és a dir, infants
susceptibles de desenvolupar aquelles dinàmiques negatives, però que encara no
es troben en aquesta situació. Els estudis predictius podrien aportar informació
valuosa, però la diversitat de resultats obtinguts en aquests estudis fa pensar que
no resulta suficient la recerca realitzada fins ara.
Si hem dit que ens interessava centrar-nos a l'escola, ens cal analitzar ara
si la investigació que hem revisat ens aporta informació sobre quines variables
són més modificables des de l'escola, informació que hauria de poder servir de
base per a dissenyar intervencions educatives per a prevenir el desenvolupament
de dinàmiques escolars negatives. Com a variables que tenen una important
incidència en el rendiment hem esmentat l'autoconcepte, les variables referides a
l'autoresponsabilitat en els aprenentatges i les habilitats d'autoaprenentatge, i
aspectes referits a les habilitats socials dels infants. Pel que fa a l'autoconcepte,
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González i Tourón (1992) citen investigacions sobre mitjans i estratègies
educatives que els pares i els professors poden posar en pràctiques per a
contribuir, dins del marc escolar, al desenvolupament de l'autoestima deis
estudiants, a la vegada que s'aconseguexien altres objectius com la responsabilitat
de l'alumne pel propi aprenentatge i esmenten programes que s'han desenvolupat
per a ensenyar els estudiants a prendre consciència de sí mateixos, de les seves
capacitats i recursos personals, millorar les relacions amb els altres, aprendre a
pendre decisions i a acceptar-se (Canfield i Wells, 1976; Purkey, Raheim i Cage,
1983; Purkey i Novak, 1984, citats per González i Tourón, 1992). En relació a
l'autoresponsabilitat en els aprenentatges, Wittrock (1990) assenyala que la idea
que sr els docents coneixen quins mecanismes activen els individus davant d'una
tasca d'aprenentatge, si coneixen fins a quin punt els estudiants se senten
responsables i implicats en els seus aprenentatges, podran controlar i intervenir
sobre els processos motivadors i millorar l'aprenentatge i el rendiment. A l'hora
d'intervenir a l'aula escolar haurem de tenir present aquestes variables: per una
banda, perquè sembla que existeixen possiblitats de modificar el lloc de control,
l'atribució de la causalitat i la motivació per a l'èxit en els estudiants; de l'altra,
perquè, tot i que la família també té un paper significatiu en el desenvolupament
d'aquestes característiques (Johnson, 1972; Deci, 1976, citats per Alvaro Page,
1990), des de l'escola també es pot dur a terme una intervenció eficaç en aquest
sentit degut a la relació directa que sembla que hi ha entre aquestes variables, els
aprenentatges i, consegüentment, els resultats d'aquests.
Quant a les habilitats d'autoaprenentatge és necessari assenyalar la falta
d'estudis que provin d'establir la relació entre les habilitats d'autoaprenentatge i el
rendiment acadèmic, sobretot perquè sembla que hi ha indicis que el
perfeccionament d'aquestes estratègies pot conduir a una millora del rendiment.
La majoria d'estudis i d'experiències realitzades sobre estratègies d'aprenentatge
s'han realitzat amb alumnes d'entre 11 i 16 anys. No obstant alguns autors
afirmen que és possible introduir exercicis que condueixin al seu aprenentatge
fins i tot al començament de l'escolarització (Moreno, 1989; Pozo 1989). Malgrat
que calen més estudis sobre com els infants s'enfronten als aprenentatges propis
de la seva edat, quines estratègies tendeixen a utilitzar i quines d'aquestes són
més adients de cares a una evolució vers l'assoliment eficaç dels aprenentatges
escolars podem dir que hi ha alguna probabilitat que aquestes estratègies puguin
ensenyar-se aviat en el procés d'escolaritïzaciÓ> i així o avalen algunes
experiències realitzades, entre les que podem citar els treballs realitzats a Suècia
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per Ingrid Pramling i presentades en diversos escrits (Pramling, 1989, 1993) i, en
un context més proper, les experiències sobre el desenvolupament de l'autonomia
personal en nens de preescolar dutes a terme per Xavier Bomas (Bomas, 1992).
Algunes investigacions com les de Stein (1982a, 1982b) mosteen que hi ha
possibilitat de millorar algunes habilitats d'autoaprenentatge dels infants si se'ls
entrena, de manera que es pot produir una millora en la realització de les tasques.
La possibilitat de modificació de les habilitats d'autoaprenentatge serà un punt
que haurem de tenir present a l'hora d'estudiar quines variables poden resultar
rellevants per a una intervenció educativa preventiva des de l'aula escolar. Tot
aquest conjunt de variables no és independent de la resta de variables personals:
intel·ligència, personalitat, autoestima, etc. i les variables personals no són
independents d'altres variables contextuáis familiars, socials i escolars. Ara bé,
les que hem anomenat variables mediadores en els aprenentatges constitueixen
variables importants a tenir en compte a nivell escolar perquè són les que es
vinculen directament amb el procés d'aprenentatge, és a dir, les més
relacionades amb les formes de procedir d'un estudiant per a assolir un
aprenentatge determinat, per a realitzar una tasca escolar concreta. Així, el
grau de control que un estudiant sent sobre el seu aprenentatge, la motivació per
a l'èxit, l'atribució de les causes de l'èxit i el fracàs a l'esforç i no a la manca
d'habilitats o a la sort, les habilitats sobre com aprendre i les habilitats
metacognitives, semblen jugar un paper important en relació al rendiment i, per
tant, tota acció que pretengui dur-se a terme des de l'escola i des de l'aula per
millorar els aprenentatges dels estudiants i consegüentment, per a millorar les
probabilitats d'èxit futur d'aquests, haurà de tenir molt presents aquestes
variables.
Les habilitats socials dels infants que, com ja hem dit, poden repercutir en
les percepcions que els professors tenen d'aquests i en les seves avaluacions,
sembla que també són susceptibles de ser modificades mitjançant intervencions
educatives, tal com ho mostren els treballs de Michelson, Sugai et al (1987). Els
autors posen exemples concrets de com treballar les habilitats socials, tant els
aspectes verbals com no verbals. Caldrà tenir en compte també aquestes habilitats
a l'hora de pensar en les variables que són susceptibles de ser modificades
mitjançant la intervenció educativa a l'aula escolar.
Pel que fa a les variables socials ens trobem que sembla constatar-se que
aquestes diferencien grups quant al nivell de rendiment. La classe social i els
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seus indicadors com el nivell de renda, la categoria socioprofessional dels pares,
etc, i les variables estructurals familiars com el nombre de membres de la família
i el lloc que ocupa el subjecte entre els germans, són variables que produeixen
diferències entre grups però no poden explicar les diferències de rendiment
escolar que entre dos alumnes particulars que tenen una situació sociocultural
familiar semblant. Ja hem assenyalat anteriorment que les variables més
dinàmiques com el clima educatiu familiar semblen tenir un paper més important
en l'explicació de les diferències de rendiment entre els estudiants Des de la
perspectiva de l'actuació escolar i del que és modificable mitjançant la
intervenció educativa que s'hi duu a terme, resulta que tot aquest conjunt de
variables, malgrat que contribueixen a explicar part de les diferències de
rendiment, són poc modificables, especialment les característiques familars de
tipus estructural. Així, tot i que puguin servir, entre altres, per a identificar
infants que es troben en situació de risc de desenvolupar unes dinàmiques
escolars negatives, la intervenció que pot dur a terme l'escola per a potenciar
canvis en aquests aspectes és, en alguns més que en d'altres, molt limitada.
Des del punt de vista de d'aula escolar, les variables escolars són les que
haurien de ser més modificables, especialment les variables relacionades amb el
funcionament, el clima de centre, el currículum i la metodologia didàctica. Abans
dèiem que unes variables importants podrien ser les relacionades amb
l'autoresponsabilitat dels alumnes en els aprenentatges. Ara bé, i d'acord amb
Wittorck (1990), la idea que els estudiants són reponsables dels seus
aprenentatges no implica que els professors siguin menys responsables de
l'ensenyament. Els professors han d'adequar els currículum i la metodologia
didàctica a les necessitats dels alumnes, han de fomentar la creació d'un entorn
adequat pels seus aprenentatges.
Finalment, dèiem que les variables serien rellevants si la seva modificació
mitjançant la intervenció educativa escolar podia contribuir a disminuir el risc
de desenvolupar unes dinàmiques escolars negatives. De la revisió que hem
presentat podem extreure ben poca informació en relació ^raquest punt. Hem
comentat que la majoria d'investigacions que estudien quines variables influeixen
en el rendiment escolar tenen un caràcter descriptiu o predictiu i n'hem trobat ben
poques que es basessin en estudis de caire experimental, per exemple, que
mostressin com la intervenció sobre determinades variables incideix en els
resultats escolars dels alumnes. Aquestes dificultats augmenten si tenim present
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que moltes recerques es basen en descripcions sobre quines variables discriminen
grups de rendiment escolar diferenciat i, per tant, aquests grups ja presenten una
situació d'èxit escolar o bé bé problemes de fracàs escolar. També ens ha estat
difícil trobar investigacions que estudiessin els efectes a llarg termini que la
intervenció sobre determinades variables tenia sobre el rendiment escolar.
Veurem en el pròxim capítol que el concepte de risc es troba vinculat al
concepte de prevenció i que, per tant, la intervenció escolar destinada a disminuir
el perill de desenvolpament de dinàmiques escolars negatives constituieix un
tipus d'intervenció preventiva. La investigació sobre les variables que incideixen
en el rendiment escolar ens aporta poca informació sobre quines variables són
rellevants en aquest sentit. Considerades en conjunt les troballes de la
investigació, ens adonem de la gran quantitat de variables que es relacionen
d'alguna manera o expliquen les diferències de rendiment entre els estudiants.
Pensar en intervenir educativament des de l'escola havent de tenir presents totes
aquestes variables resulta, com a mínim, descoratjador. A això cal afegir que
moltes d'aquestes variables -l'origen social, l'estructura familiar, les relacions
familiars- no són modificables mitjançant l'acció pedagògica que es pot dur a
terme al si d'una escola o d'una aula. La investigació proporciona poques dades
sobre quines són les variables que, si es modifiquen mitjançant intervenció
educativa des de l'escola, contribuiran a evitar o retardar el desenvolupament de
dinàmiques escolars negatives i, doncs, l'aparició de problemes de fracàs escolar.
S'han estudiat variables que poden millorar l'eficàcia dels centres, variables
relacionades amb l'eficàcia del professor, amb el currículum, etc. però creiem que
s'ha fet poca incidència en el vessant preventiu de la intervenció.
Per això, pensem que cal un plantejament de la investigació educativa que
vinculi els coneixements sobre les variables associades al rendiment acadèmic
amb la possibilitat de realitzar intervencions de caràcter peventiu a l'escola.
Aquest plantejament és el que presentem en el següent capítol.
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CAPÍTOL III: EL Risc DE FRACÀS ESCOLAR

1.

INTRODUCCIÓ

A la introducció de la tesi dèiem que el nostre objectiu era identificar
variables rellevants per a la prevenció, des de l'escola, del desenvolupament de
dinàmiques escolars negatives. Dèiem -i ho hem anat repetint en els dos capítols
anteriors- que serien rellevants si ens servien per a la identificació d'infants en
situació de perill de desenolupar unes dinàmiques escolars negatives que els
conduís a una situació de fracàs escolar. També apuntàvem que la seva
rellevància havia de venir donada pel fet que fossin variables modificables des de
l'escola i des de l'aula. Aquesta modificació, és a dir, la intervenció educativa
sobre aquestes variables hauria de comportar una disminució del perill de
desenvolupar dinàmiques negatives a l'escola.
En el capítol anterior ens hem preguntat si la investigació sobre les
variables que influeixen en el rendiment escolar aportava informació que ens
permetés identificar algunes variables rellevants en el sentit que acabem
d'esmentar. Després de la revisió d'investigacions sobre aquest tema hem arribat a
algunes conclusions. En primer lloc, que malgrat que la investigació sobre el
rendiment escolar aporta informació sobre variables que l'influeixen o
l'expliquen, n'aporta poca quant a la seva rellevància per identificar infants que es
trobin en situació de perill de desenvolupar dinàmiques escolars negatives. En
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segon lloc, si ens situem en la perspectiva de l'escola, les variables menys
modificables mitjançant la intervenció educativa que s'hi pot dur a terme són les
relacionades amb l'entorn sociocultural i familiar de l'infant, especialment els
aspectes estructurals d'aquest entorn, mentre que prenen importància les variables
personals, especialment aquelles relacionades amb la manera com l'infant
s'enfronta als seus aprenentatges i els duu a terme. Hem vist que podem obtenir
poca informació a partir d'aquestes investigacions sobre quines variables poden
contribuir més a disminuir el perill i per tant, ser rellevants per dur a terme una
tasca educativa preventiva al si de l'escola.
Davant d'això, ens cal buscar una altra perspectiva que vinculi el
coneixement de variables que incideixen en el rendiment escolar i la possiblitat
de realitzar intervencions de caràcter preventiu a l'escola. En el capítol anterior
ja avançàvem que el camp de la investigació que podia contribuir a donar-nos
alguna resposta més és el que s'ha orientat a buscar factors de risc. Aquest camp,
que té els seu origen en l'Epidemiologia, no està exempt de problemes i se'ns
presenta com un enfoc d'investigació poc desenvolupat en l'àmbit educatiu a
l'Estat espanyol, especialment quan es tracta dels factors de risc de fracàs escolar.
No obstant, considerem que aquesta perspectiva pot fer aportacions interessants
per identificar variables d'importància en la prevenció del fracàs escolar.
L'objectiu d'aquest capítol és, doncs, arribar a seleccionar algunes
variables importants per a la prevenció de les dinàmiques escolars negatives.
Aquesta selecció es concreta en un model d'anàlisi des de la perspectiva de l'aula
escolar La selecció de les variables que hem inclòs en el model l'hem duta a
terme en base als coneixements teòrics obtinguts a partir de la revisió
d'investigacions sobre les variables que influeixen en el rendiment escolar -que
hem desenvolupat en el capítol anterior- i a partir de la informació proporcionada
per la teoria sobre el risc i els factors de risc.
En endinsar-nos en la recerca sobre el risc hem constatat que la manca
d'univocitat en la utilització dels termes és també un problema, sobretot quan ens
referim a l'ús que se'n fa dins de l'àmbit educatiu. Els primers apartats d'aquest
capítol els dediquem a la definició dels conceptes que ens serviran de base pel
model. En segon lloc, fem una revisió d'investigacions que han treballat la
identificació d'infants en situació de risc en el camp de l'educació, la qual cosa
ens aportarà alguns elements útils per a la selecció d'algunes de les variables que
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inclourem en el model. Finalment presentem el model d'anàlisi, en el qual ens
hem basat per realitzar l'estudi de casos que presentem en el quart capítol.

2.

EL CONCEPTE DE Risc

2.1. Definició i ús del concepte de risc en els àmbits mèdic, social i educatiu
Els termes risc i factor de risc són relativament nous dins la literatura
pedagògica. Han estat els investigadors nordamericans els primers en utilitzar el
terme en risc (at risk) i infants o estudiants en risc (at-risk children, at-risk
sutdents) dins l'àmbit educatiu. Cooper i Speece (1990) assenyalen que el terme
risc és encara un nouvingut en el lèxic educatiu i que, per tant, pateix una manca
de fonamentació en les tradicions teòrica, pràctica i de recerca educatives. No
obstant, en el context nordamericà, fa uns vint anys que s'està treballant sobre el
tema dels factors de risc i també, com veurem, sobre els factors protectors, no
únicament referits al fracàs escolar sinó a molts altres problemes relacionats amb
la salut mental de les persones, amb l'adaptació al medi social, amb el
desenvolupament de problemes de conducta i emocionals, etc.
Els termes risc i factor de risc, així com els de població en risc,
indicador, signe, i marcador de risc, i factors protectors o compensadora, són
mots que han aparegut en les ciències mèdiques arrel del desenvolupament de
l'Epidemiologia. San Martín et al (1986) defineixen l'Epidemiologia com una
disciplina científica que estudia els determinants socials i els factors associats al
risc, que produeixen i distribueixen els estats de salut-malaltia i altres riscos
socials en les poblacions humanes, amb l'objectiu de poder prevenir-los o
controlar-los una vegada s'han produït. Per Ahlbom et al (1992) l'Epidemiologia
és la ciència que estudia la freqüència de les malalties en les poblacions i analitza
la seva relació amb diverses característiques dels individus o del seu medi
ambient. L'interès per l'Epidemiologia en el camp de la medicina apareix
paral·lelament a l'augment de l'interès per la planificació de l'assistència sanitària
en el sentit que el coneixement de la freqüència de la distribució de les malalties
en diferents poblacions feia possible detectar les necessitats d'assistència
sanitària, planificar l'assistència en funció d'aquestes necessitats i prendre
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mesures de medicina preventiva. Per tant, existeix una relació molt estreta entre
l'epidemiologia i la medicina preventiva (Ahlbom et al, 1992).
Igualment, en el camp educatiu, hem d'entendre que la utilització del
concepte de risc estarà estretament vinculat a la perspectiva preventiva de la
intervenció educativa. Anem a veure tot seguit què s'entén per risc en el camp de
l'Epidemiologia i com s'ha utilitzat aquest concepte en el camp de l'acció social i
educativa.
Des de l'Epidemiologia el terme risc es defineix com la probabilitat
mesurable que té una persona de veure's afectada per un fenomen, composar-se
malalt o morir (San Martín et al, 1986). En Epidemiologia el risc és una funció
de l'existència de l'ésser humà que viu en un ambient social en canvi permanent,
és a dir, que els riscos que afecten la salut de les persones depenen de la vida en
societat i "més precisament, del tipus estructural de la societat en la qual vivim."
(San Martín et al, 1986:125) Així, l'Epidemiologia implica una concepció
ecològica de la malaltia, en la qual es poden incorporar com a factors de risc no
únicament els factors biofisiològics que són causa directa de la malaltia sinó que,
segons els epidemiòlegs, també ho poden ser i poden jugar un paper molt
important els factors socials i psicològics. Centrant-se en el camp de la
psiquiatria i en l'acció sanitària i social, Castel defineix el risc no com un resultat
sinó com una relació entre uns determinats factors que augmenten la probabilitat
que es produeixin conductes no desitjables:
"Un risc no és el resultat de la presència d'un perill concret per una persona o per
un grup d'individus sinó la relació de dades generals impersonals o factors (de risc)
que fan més o menys probable l'esdeveniment de conductes indesitjables." (Castel,
1981:153)

En el nostre país, el concepte de risc també ha transcendit el camp
estrictament mèdic i s'ha utilitzat principalment dins de Vàmbit social. Per Casas
Aznar (1989), el qual estudia els indicadors psicosocials de risc social a la
infància, el risc denota una relació amb alguna cosa no desitjada; aquesta relació
es refereix a la presència d'un o diversos factors que incrementen la probabilitat
que aparegui una determinada situació o conducta no desitjada. Es suposa que la
presència de factors de risc predisposa o afavoreix l'aparició del problema no
desitjat. Casas Aznar entén el risc més com una circumstància social que no pas
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com una característica individual, entenent que el risc és fruit de la interacció
entre l'individu i la societat'.
"Sembla que s'està reconeixent, d'alguna manera, i cada vegada més, que el risc ja
no és només un atribut unipersonal de cada nen, idea de la que derivava el que es
focalitzi l'atenció únicament sobre ell. El risc és una circumstància "social",
resultant d'una dinàmica interactiva en el si d'una comunitat humana." (Casas
Aznar, 1989.212)

Així, la primera idea que haurem de tenir en compte és que el risc és una
probabilitat que esdevingui algun fenomen no desitjat: hem esmentat com a
exemples, el desenvolupament d'una malaltia o d'una conducta determinada.
Aquesta probabilitat no és funció únicament de característiques internes de la
persona sinó que és funció de la interacció que es produeix entre l'ambient social
i la persona. És a dir, cal entendre -tant des del camp mèdic com des dels altres
camps- que el risc és fruit de la dinàmica d'interacció entre els éssers humans i el
seu entorn social.
En el camp educatiu els termes relacionats amb l'Epidemiologia s'han
introduït a través de l'àmbit de l'Educació Especial. En un glossari sobre educació
especial, es defineix el concepte de risc de la següent manera:
"Els nens identificats com a potencialment vulnerables a handicaps de tipus social,
psicològic o físic s'anomenen a vegades nens en risc. També descriu nens en perill
d'abusos o afectats per la deprivació, així com aquells amb handicaps específics.
L'objectiu de l'etiqueta és proporcionar una base per l'acció terapèutica primerenca"
(Williams,1988: 15)

Aquesta definició, que correspon als inicis de la utilització del concepte
de risc en l'àmbit de l'Educació Especial, va esdevenir més perillosa que no pas
beneficiosa pels nens ja que en centrar-se en els individus -infants en risc- el
terme esdevenia una etiqueta, amb totes les conseqüències negatives que aquesta
podia tenir per l'individu, malgrat que la intenció d'aquest etiquetatge fos
"proporcionar una base per a l'acció terapèutica primerenca". L'"etiqueta" d'infant
en risc va ser utilitzada fins i tot per elaborar dos "registres del risc" (at-risk
register) a Gran Bretanya. Un d'aquests registres fou iniciat per la Dra. Mary
Sheridan per tal d'identificar al naixement els nens que podien necessitar una
acurada supervisió durant el primer any de vida degut a alguna condició
discapacitadora. Fou àmpliament emprat als anys 60 però ha estat actualment
abandonat per a la majoria d'autoritats sanitàries. Un altre registre fou mantingut
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pels serveis socials. En aquest registre s'identificaven infants que podien estar en
perill d'abusos emocionals, físics o sexuals o crueltat mental dins la família. La
cooperació interprofessional entre treballadors socials, metges i mestres en
relació als nens en risc va quedar reflectit en el Beckford Report: "A child in
Trust" (Williams, 1988). L'informe que va publicar a Gran Bretanya, l'any 1978,
el "Comitè d'Investigació sobre l'Educació d'Infants i Joves Deficients", amb el
títol Special Educacional Needs, més conegut com a informe Warnock, va
recomanar que aquests registres de les dificultats educatives fossin abandonats
(Warnock, 1987). Aquesta recomanació era conseqüència de considerar que no
existien dos grups diferents de nens, els deficients i els no deficients, sinó infants
amb diferents necessitats educatives, i va introduir el concepte d'infants amb
necessitats educatives especials, ampliant-se i flexibilitzant-se així el concepte
d'Educació Especial. El Comitè que va elaborar l'informe va recomanar també
l'abolició de la classificació legal dels alumnes deficients perquè entenien que la
presa de decisions sobre quina prestació educativa requeria un infant no s'havia
de basar en la simple denominació d'una deficiència sinó en la descripció
detallada de les seves necessitats educatives.
La utilització del concepte de risc cal situar-lo -en l'àmbit educatiu- dins
dels marc de referència format pel conjunt de models que s'ha utilitzat per la
identificació primerenca dels infants amb problemes de desenvolupament.
Seguint Scott i Garran (1989), es pot parlar de cinc models diferents1, dels quals
1

Dels cinc models, el cinquè és el que està definit en el text. El primer model és el model típic de
la medicina, des de la perspectiva del tractament d'una malaltia aguda. Segons aquest model, es
pot curar una malaltia, causada per un factor patògen, més fàcilment en els primers moments del
seu curs, abans que l'agent destructor estigui ben establert o tingui temps de propagar-se. Quan
aquest model s'ha aplicat als trastorns de desenvolupament, no ha resultat apropiat. Les
disminucions, en els nens, són normalment degudes a múltiples causes que es manifesten
gradualment en forma de retards de desenvolupament. El fracàs en el desenvolupament d'una
conducta adequada, més que no pas l'esdeveniment d'una conducta inapropiada, constitueix un
senyal primerenc. El segon model es basa en l'existència d'uns períodes crítics o sensibles de
desenvolupament, durant els quals els estímuls ambientals tenen un efecte marcat sobre la
conducta. Aquestes conductes es retenen de forma persistent al llarg de la vida de l'individu i
s'emeten en el moment que es presenta l'estímul formatiu original. És un model etiològic basat en
els clàssics estudis de Tinbergen (1948), i va servir de base teòrica per al programa Head Start. El
tercer model que presenten Scott i Garran (1989) està molt relacionat amb el segon. Afirma que hi
ha una plasticitat considerable en el desenvolupament (Signman, 1982), Bloom, 1964).
L'organisme pot modificar-se a través de l'ambient i, per tant, a través de la intervenció. Aquesta
plasticitat és major en els organismes més joves. Els models que estan relacionats amb aquests
dos mecanismes: períodes crítics primerencs i plasticitat primerenca, han estat presentats en
termes de mecanismes fisiologies. La major part de les posicions teòriques vinculades a aquests
models tenen dades que es restringeixen a organismes no humans. El quart model fou presentat
per Scott (1978). Segons aquesta posició, el fet d'errar en la identificació primerenca dels
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el model de risc és el més recent i deriva del paradigma mèdic modern
desenvolupat pels epidemiòlegs. La idea central és que les múltiples causes d'un
problema s'associen amb les característiques individuals o històries evolutives,
característiques que s'anomenen factors de risc, dels quals parlarem més
àmpliament en el proper apartat. Aquests factors de risc poden no tenir
conseqüències, o fins i tot no ser detectats, però fan que l'individu sigui més
susceptible del normal als problemes. Aquest model és particularment aplicable a
la planificació de la prevenció.
A nivell general, Scott i Garran (1989) parlen del risc com d'un concepte
descriptiu que indica una associació entre alguna característica personal,
esdeveniment o conducta i una condició discapacitadora. El risc no és un resultat
sinó un potencial o possibilitat que un individu amb una característica específica
assoleixi un resultat determinat. Els autors segueixen, per tant, la definició del
concepte epidemiològc. En la mateixa línia, Eaton (1981, citat per Pianta, 1990)
afirma que el concepte de risc no es refereix a un procés etiològic o a una relació
causal, encara que un factor de risc pot ser part integral del procés etiològic. Per
Pianta (1990) "l'estatus de risc és un mecanisme per descriure la probabilitat que
un determinat individu assolirà un resultat específic, donades certes condicions"
(Pianta, 1990:310).
Kochanek et al (1990), des d'una perspectiva orientada a la detecció
d'infants en risc de partir algun tipus de disminució a l'adolescència defineix el
risc com:
"Una situació d'alt risc existeix quan un nen té una probabilitat per sobre de la
mitjana de desenvolupar una disminució. El risc no és una condició sinó una
circumstància per indicar una elevada probabilitat que una disminució es donarà."
(Kochanek et al, 1990:536)

De totes aquestes definicions es desprèn a a l'hora d'abordar el concepte
de risc hem de tenir presents els següents punts:

problemes es tradueix en un retard acumulat de desenvolupament. La intervenció, per tenir èxit,
requereix que l'infant amb retard adquireixi noves conductes a un ritme més ràpid del normal, per
tal d'assolir el nivell. Els companys "normals" de l'infant amb retard continuaran aprenent de
forma accelerada durant aquest període de desenvolupament. Aquest argument fa senzilla la
identificació primerenca i la intervenció de nens amb retards. En casos de nens amb discapacitats
permanents, el model aboga per una intervenció precoç per tal que els retards secundaris puguin
ser minimitzats (Scott i Garran, 1989).

199

El risc no és un resultat sinó una probabilitat o un potencial que aquest
resultat no desitjat es produeixi.
L'existència de riscos és conseqüència de l'existència de l'ésser humà en una
comunitat, en un grup social.
El risc -la probabilitat elevada que es produeixi un fenomen no desitjat- ve
donat per la presència de diferents factors. Aquests factors no fan referència
només a característiques individuals sinó també a trets socials i a factors que
són fruit de la interacció constant de l'individu amb la societat.
Per tant, en parlar de risc no hem de focalitzar l'atenció sobre l'individu
únicament sinó també sobre la comunitat en la qual està immers.

2.2.

La concreció del resultat no desitjat

Fins aquí hem parlat del risc d'una manera general, referint-nos a la
probabilitat que es produeixi un resultat no desitjat. La definició de quin és
aquest resultat, és a dir, de quin és el problema en relació al qual un individu es
diu que està en risc és el tema que desenvolupem tot seguit. La definició del
resultat és una qüestió d'importància cabdal perquè, com veurem, ens ajudarà a
delimitar els usos correctes i incorrectes que s'ha fet d'aquest terme quan es parla
-en l'àmbit educatiu- de risc en general, i de risc de fracàs escolar en concret.
Des del camp mèdic, San Martín et al (1986) assenyalen que la noció de
risc està vinculada a l'existència d'un problema sanitari, problema que
l'epidemiòleg ha d'identificar; dir que una població o un individu està sotmès a
un risc elevat sense precisar clarament de quin risc es tracta no té cap sentit des
del punt de vista epidemiològic. En aquesta mateixa línia es manifesta Casas
Aznar (1989), quan afirma -en relació al risc problemes d'adaptació social dels
infants- que cal definir amb concreció de quin problema estem parlant, per tal
d'evitar confusions:
"Per tant, tant risc com prevenció són conceptes relatius a un problema concret, no
desitjat, que ha de ser clarament definit. Obviar aquesta definició entenem que
porta com a conseqüència moltes de les contusions sobre les autèntics objectius de
determinades actuacions preventives." (Casas Aznar, 1989:210-211)
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Els conceptes i els mètodes de l'Epidemiologia han influït en les diferents
disciplines relacionades amb la medicina. Kornberg, M.S.; Caplan, G. (1980)
presenten el tema del risc des del punt de vista de la psicopatologia i assenyalen
també la necessitat de definir quin és el problema per tal que es pugui enfocar
correctament tant el seu diagnòstic com la intervenció que se n'ha de derivar:
"El concepte de "risc" és complex i inclou senyals de perill (risc) de tipus no físic
com la càrrega genètica relacionada amb el desenvolupament de malalties
psiquiàtriques, influència ambiental adversa abans, durant i després del naixement,
els riscos mecànics del mateix naixement, i certs tipus d'experiències durant la
infantesa (Hersov, 1974, p. 69) Els factors de risc no són mútuament excloents,
però la importància de definir un risc particular es troba, tal com suggereix Tjossem
(1976) en l'enfocament distintiu del diagnòstic i la intervenció per cada grup.
"(Kornberg i Caplan, 1980:71-72)

En el camp de l'educació moltes vegades no s'esmenta amb prou precisió
quin és el problema en relació al qual els indivudius es troben en risc. Com
veurem en parlar del concepte d'infants en risc, una bona part de la literatura
educativa que empra el terme risc o bé no explicita quin és el resultat no desitjat,
o bé empra aquest terme per indicar la presència de diferents problemes en els
infants. En la majoria d'estudis que intenten identificar factors de risc de
desenvolupar problemes conductuals el resultata és identificat com: desadaptació
psiquiàtrica, problemes de conducta, poca maduresa socio-emocional i problemes
emocionals. Aquesta disparitat de termes, que comporten diferents definicions
del resultat no desitjat, reflecteix la manca d'acord entre investigadors i pràctics:
"La confusió sobre la definició del resultat és tan àmplia en els estudis del risc
psicosocial que Birch (1974, p. 20) va caracteritzar la majoria dels esforços com un
"joc paral·lel". Degut al fet que la recerca sobre el risc requereix que l'investigador
estableixi el resultat que l'interessa -"En risc de què!"- l'atenció s'enfoca en
definicions precises i valoracions vàlides del resultat." (Cooper i Parran, 1988:2)

Per tant, cal tenir present que no es pot parlar de risc en abstracte sinó que
cal explicitar "en risc de què". En el cas que ens ocupa, estem parlant de risc de
desenvolupar unes dinàmiques escolars negatives i, consegüentment, de risc de
fracàs escolar. La definició del resultat que comporta el risc és important per tal
de saber trobar quins són els factors de risc que s'associen a aquest resultat. El
problema del fracàs escolar i del desenvolupament de dinàmiques escolars
negatives que condueixen a aquesta situació han estat examinats en el primer
capítol de la tesi.
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Hi ha dos elements que segons Cooper i Parran (1988) afecten la definició
del resultat problemàtic: la incertesa d'aquest resultat z la seva relativitat. La
incertesa és inherent a l'ús del terme probabilitat en la definició del risc, és a dir,
parlar en termes de probabilitat implica que un resultat és incert. La identificació
de nens en risc ha demostrat, segons els treballs de Kleinbaum et al, (1982, citats
per Cooper i Parran, 1988), que l'índex d'error en la predicció del resultat
posterior a la presència primerenca de factors de risc estadísticament significatius
ha estat també alt. Per exemple, Cowen et al (1973) van informar de l'existència
de diferències significatives entre els nens de primer grau en risc i els seus
controls que no es trobaven en risc en els índexs de problemes psiquiàtrics
posteriors. No obstant, els factors de risc "de desadaptació incipient", en Cowen i
els seus col·laboradors, predeien incorrectament els resultats adversos per la
majoria dels anomentats nens en risc; el 81% dels predits que havien d'estar en
risc no van necessitar tractament psiquiàtric posterior. Per això els autors
comenten:
"La gran diversitat entre definicions i perspectives sobre l'anormalitat, al llarg de
les quals l'alt índex de diagnòstics de falsos positius2 trobats en els estudis de risc
psicosocial, pot ser vist com l'evidència de la incertesa del resultat, fins i tot quan
els factors de risc són identificats i són fiables estadísticament"(Cooper i Parran,
1988:2).

La característica d'incertesa ens alerta sobre el fet que si un individu es
troba en situació de risc això no significa que hagi d'assolir necessàriament el
resultat negatiu o no desitjat; en el nostre cas, el risc indica una probabilitat que
l'individu arribi a una situació de fracàs escolar, però no necessàriament ha
d'assolir aquest resultat. La incertesa del resultat implica que cal anar en compte a
l'hora d'identificar individus i grups, i que és necessari trobar factors de risc
fiables que permetin reduir el nombre de diagnòstics erronis. Si no som molt
consicents que el risc implica probabilitat i incertesa del resultat podem caure en
utilitzar aquest concepte com una etiqueta per determinats infants que pot
comportar unes conseqüències negatives.

2

Individus dels quals s'havia predit uns resultats negatius però que, de fet, tenen uns resultats
positius. (Mercer, C.D.: (1991): Dificultades de Aprendizaje. 1. Origen y diagnóstico. Ed. CEAC
Barcelona).
En Epidemiologia els falsos positius són aquells indiividus diagnosticats erròniament com a
malalts però que en realitat no tenen la malaltia (Ahlbom, 1992:33)
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Pel que fa a la relativitat, el concepte de risc relatiu és utilitzat pels
epidemiòlegs per mesurar la força d'un factor de risc. El risc és valorat com a
relatiu a una línia de risc de base en un grup control adequat no exposat o que no
exhibeix la condició de risc. Per exemple, el risc de càncer de pulmó en fumadors
(el grup de risc) és valorat relatiu a la línia de risc de base en no fumadors (el
grup control). El valor obtingut, expressat en termes de risc relatiu, estima quina
quantitat de risc de càncer de pulmó és incrementat sobre la línia de base degut al
fet de fumar3. La selecció amb cura dels controls és essencial i depèn en part de
la fiabilitat i validesa de la mesura del factor de risc (MacMahon i Pugh, 1970,
citat per Cooper i Parran, 1988:).
En la investigació sobre el fracàs escolar la relativitat del risc posa
l'accent en la necessitat de conèixer quina és la incidència del fracàs escolar en
aquells grups de subjectes que no presenten factors de risc per determinar, a partir
d'aquí, el risc relatiu dels grups de subjectes que presenten determinats factors de
risc. Per exemple, caldria veure quina és la incidència del fracàs escolar en grups
socials afavorits per determinar el risc relatiu de grups socials desafavorits.
Pensar en el risc en termes de relativitat ens pot ser útil, des del punt de vista de
la investigació educativa, per esbrinar el pes de determinats factors en el
desenvolupament del posterior fracàs escolar. Comparant grups exposats a
determinats factors i grups no exposats es podria establir quina és la força que
aquests factors tenen com a factors de risc de fracàs escolar, estudiant les
diferències en la incidència del fracàs escolar en els diferents grups. No voldríem

3

E1 risc relatiu (RR) és la comparació entre la incidència d'una malaltia determinada en el grup
d'individus exposats al risc amb la dels no exposats al risc.:
Incidència en els exposats

a/C

Incidència en els no exposats

b/D

RR = -

a = nombre de casos, entre els exposats al risc, que presenten la malaltia o problema.
C= nombre total de casos exposats al risc.
b = nombre de casos, entre els no exposats, que presenten la malaltia o problema.
D = nombre total de casos no exposats.

Malalts
Exposats
No exposats

No malalts

TOTALS

C
D

a
b

(veure Ahlbom et al, 1994)
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que s'entengués que estem abogant per una separació dels infants entre els que
pertanyen a grups de risc i els que no, ni tampoc pretenem dir que ara cal
classificar els infants en funció del risc. El que hem exposat aquí fa referència a
la investigació i, des d'aquest punt de vista, l'estudi de grups pot resultar útil per
de terminar el risc relatiu. És una idea que apuntem però que no desenvoluparem
més en aquest treball.
L'essencial és reconèixer la incertesa i la relativitat dels factors de risc per
tal que tingui èxit la incorporació del concepte de risc en la investigació i la
intervenció educatives. Cal, doncs, deifinir amb cura quin és el resultat educatiu
al qual ens estem referint, és a dir, definir amb precisió "en risc de què", tenir en
compte que l'associació entre factors de risc i el resultat és una relació de
probabilitat i, com a tal, una relació incerta, i tenir en compte la relativitat del
risc:
"El concepte de risc és nou en la literatura educativa. No obstant, la seva definició,
utilitat i límits són encara subjectes a males comprensions i aplicació inadequada en
la recerca i en la pràctica educativa. L'èxit de la incorporació del concepte de risc
en els mètodes educatius depèn molt de fins a quin punt es reconeguin la incertesa i
la relativitat dels factors de risc"(Cooper i Parran, 1988:3)

Sintetitzant totes les aportacions presentades fins aquí sobre el concepte
de risc, hem d'entendre el risc de fracàs escolar no com un resultat sinó com una
probabilitat o un potencial que el fracàs escolar es produeixi. Seguint Scott i
Carran (1989) el risc no és un resultat sinó un potencial o possibilitat que un
individu amb una característica específica assoleixi un resultat determinat. El
risc de fracàs escolar no l'hem d'entendre com un problema exclusiu d'un individu
determinat; el risc, tal com ja hem dit, és funció de l'existència dels infants en una
comunitat i en un grup social. Per tant, els diferents factors que determinen el risc
no fan referència només a característiques individuals sinó també a trets socials i
a factors que són fruit de la interacció constant de l'infant amb la seva família,
amb l'escola i amb la societat en general.
D'altra banda, hem de tenir present que parlar de risc no té sentit si no és
amb l'objectiu d'articular estratègies d'intervenció que redueixin el risc i
previnguin l'aparició del problema. Això comporta una identificació precoç de
les situacions de risc. Parlar, tal com ho fan alguns autors que esmentarem més
endavant, de situació de risc de fracàs escolar quan el nen obté ja uns mals
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resultats escolars de forma persistent no és altra cosa, que un ús inadequat dels
termes. Afirmar l'existència del risc quan el que existeix és el problema, moltes
vegades greu, no contribueix a res més que a suavitzar terminològicament el que
constitueix el problema pròpiament dit. En el nostre cas, el fracàs escolar és el
resultat, pel que no podem identificar el risc de fracàs escolar amb el fracàs
escolar pròpiament dit.

3.

EL CONCEPTE DE FACTORS DE Risc

Un concepte que hem esmentat diverses vegades però que encara no hem
definit prou clarament és el de factor de risc, que cal estudiar conjuntament amb
els termes indicador o signe de risc, marcador de risc i factor protector. Per
estudiar aquests factors hem recorregut en primer lloc a l'Epidemiologia, per
seguir amb la utilització que s'ha fet d'aquests termes en el camp educatiu.
En Epidemiologia es diu que una malaltia (M) i una característica (C)
s'associen quan la malaltia (M) és més freqüent entre els individus que
posseeixen la característica (C) que entre els que no la posseeixen. Si, a més a
més, la presència de la característica és anterior en el temps a l'aparició de la
malaltia es diu que els individus que tenen la característica tenen un risc
d'emmalaltir superior al dels individus que no posseeixen aquesta característica.
Aquesta característica (C) seria un indicador o un signe de risc per a la malaltia
(M) (Ahlbom, 1992). En medicina, el sexe, l'edat, la professió, el consum de
tabac, etc. són indicadors o signes de risc de moltes malalties i es solen utilitzar
per identificar poblacions en risc sobre les quals actuar preventivament.
Els factors de risc es defineixen epidemiològicament com a
característiques o variables de les persones, del temps i l'espai que estan
relacionades o formen part del conjunt de factors que constitueixen la causalitat
d'un fenomen i que poden ser mesurades i controlades. Així un factor de risc no
ha de ser necessàriament la causa d'una malaltia o, en general, d'un
esdeveniment, sinó que pot, simplement, estar associat al fenomen o a
l'esdeveniment: "Un factor de risc pot estar lligat al desenvolupament d'una
malaltia però no necessàriament a la seva evolució crònica o al seu terme fatal."
(San Martín et al, 1986:132). El que és també important d'assenyalar és que els
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factors de risc tenen un valor predictiu i poden utilitzar-se tant en la prevenció
individual com en els grups i en la comunitat total.
En Epidemiologia es considera que l'associació entre la característica C i
la malaltia M pot esdevenir de tres maneres diferents (Ahlbom, 1992:48), de les
quals només ens interessen les dues primers perquè són les que plantegen la
relació entre la caracterísitica i la malaltia, sent la característica anterior al
desenvolupament de la malaltia:
a) C és causa directa d'M

b) C i M tenen una causa comú X

c) M és causa de C.

©

Seguint Ahlbom (1992) tant a (a) com a (b) la característica C és un
indicador de risc però només a (a) C es relaciona causalment amb M. Per l'autor
el terme factor de risc es sol utilitzar indistintament per fer referència tant a les
causes directes (a) com a indicadors de risc (b)
Des de la perspectiva psiquiàtrica, i relacionat amb l'estudi de
l'esquizofrènia, Walker, Downey i Nightingale (1989) defineixen els factors de
risc d'acord amb els criteris de l'epidemiologia, distingint tres àmbits: contextual,
familiar i individual:
"Per als nostres porpòsits definirem un factor de risc com qualsevol factor exogen o
endogen que augmenta la probabilitat que un individu mostri un resultat de
desenvolupament no òptim. Per tal de proporcionar un marc organitzatiu per discutir
sobre factors de risc correlacionáis distingirem entre tres àmbits generals
d'intercorrelacions. El primer és "dins el context" (within-context).; diverses
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dimensions de l'entorn extrafamiliar estan intercorrelacionades. El segon àmbit és
"dins de la família", on la font principal de correlació és aquí la concordança de la
parella. Tercer, els factors de risc tendeixen a co-ocórrer "dins dels individus". Per
exemple, els nens amb problemes acadèmics tenen més probabilitats de tenir dèficits
en les habilitats interpersonal i malalties psiquiàtriques. " (Walker, et al !989: 144145)

Així, el risc o la probabilitat que té una persona de veure's afectada per un
fenomen o un esdeveniment no desitjat comporta la presència de característiques
que augmenten la probabilitat que aparegui aquell esdeveniment no desitjat, les
quals s'anomenen genèricament factors de risc. Els factors de risc són
característiques o variables de les persones, les seves històries evolutives i les de
la comunitat, i del context, que s'associen als fenòmens o esdeveniments no
desitjats amb una probabilitat estadísticament elevada, però que no han de ser
necessàriament causes directes dels esdeveniments. Són variables o factors que
augmenten la probabilitat que un individu mostri un resultat no desitjat, com per
exemple, un desenvolupament no òptim. Els factors de risc tenen valor predictiu
i poden emprar-se tant en la prevenció individual com en la prevenció en grups i
en la comunitat total.
Des d'un punt de vista educatiu es parla igualment de factor de risc com a
factor que predisposa a l'aparició d'un problema determinat, com un factor que
augmenta la probabilitat que ocorri un determinat problema (Scott i Garran,
1987). En l'àmbit educatiu la principal dificultat a l'hora de determinar els factors
de risc serà, com ja hem esmentat a l'apartat anterior, la definició del problema.
En el nostre cas, ens referim a risc de fracàs escolar. Vidal Xifre (1985) ja va
definir els factors de risc de fracàs escolar com aquells factors que predisposen o
precipiten l'aparició del fracàs escolar en el nen. Entenem que són factors de risc
de fracàs escolar aquelles variables referides a les persones, i al context
familiar, social i escolar que formen part d'un conjunt de factors que s'associen
al desenvolupament d'unes dinàmiques escolars negatives, amb probabilitat alta
d'arribar a una situació de fracàs escolar. No han de ser necessàriament causes
del fracàs escolar però sí que han de tenir un cert valor predictiu. Els factors de
risc de fracàs escolar són variables o factors4 que predisposen o precipiten
l'aparició d'aquest problema.

4

Utilitzem el terme factor de risc com a sinònim de variable. Volem conservar el terme factor
perquè és el que s'utilitza en el mètode epidemiològic.
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La presència d'un o diversos factors de risc en un mateix individu pot però
no té perquè conduir irremisibïement a la situado-problema. Tal com els
conceben els epidemiòlegs els factors de risc tenen una associació causal amb el
resultat no desitjat, entenent que associació causal no significa -tal com hem ditque els factors hagin de ser causes directes del problema. En Epidemiologia es
parla d'associació causal i no d'etiologia, i es descriu com "una associació
estadística, no aleatòria, entre dues o més variables" (San Martín et al, 1986:99).
De la concepció de la causalitat en la qual es basen els epidemiòlegs5 en
destaquem alguns trets que creiem que ens poden il·luminar en el tractament del
tema dels factors de risc, en tant que suposen condicions que han de complir les
variables per tal que es pugui considerar que tenen una associació causal amb
l'aparició d'un problema no desitjat, en el nostre cas, el problema del
desenvolupament d'unes dinàmiques escolars negatives que probablement
condueixin a la situació de fracàs escolar. Basant-nos en el concepte
epidemiològic d'associació causal i aplicant-lo a l'estudi del risc de fracàs escolar,
hauríem de tenir presents els següents punt a l'hora d'identificar quines variables
constitueixen veritablement factors de risc de fracàs escolar.
\. La prevalència6 del problema ha de ser significativament més elevada entre
els individus que han estat exposats al factor de risc que entre els no exposats.
És a dir, la proporció d'individus que presenten el problema ha de ser més
elevat entre els que estan exposats al factor de risc que entre els que no hi
estan. La prevalència del fracàs escolar, per tant, ha de ser molt més elevada
(significativament més elevada) entre els individus que s'han exposat al
factors de risc que entre els no exposats. El terme prevalència descriu un
concepte epidemiològic que fa referència al nombre de casos que presenten el
problema en un moment donat en el temps.
2. També ha de produir-se la relació inversa a la descrita en el punt anterior. És
a dir, l'exposició al factor de risc ha de ser molt més habitual entre els casos
5

La formulació de la causalitat acceptada actualment pels epidemiòlegs es troba exposada en el
llibre que ja hem citat diverses vegades en el text: San Martín, H,; Martín, A.C.; Carrasco, J.L.
(1986): Epidemiología. Teoría, Investigación, Práctica, Eds. Díaz de Santos, Madrid.
6

En Epidemiologia la prevalència és una mesura de la proporció d'individus que pateixen una
determinada malaltia en un moment donat. La prevalència es defineix com (Ahlbom, 1992:6-7):
Nombre d'individus que tenen la malaltia en un moment donat

P=Nombre d'individus de la població en aquest moment.
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de persones que presenten el problema que entre les persones que no el
presenten. Per tant, l'exposició al factor de risc ha de ser molt més habitual
entre els casos de persones que arriben a una situació de fracàs escolar que
entre les persones que no tenen fracàs escolar.
3. La incidència1 del problema ha de ser significativament més elevada entre els
exposats al risc que entre els no exposats. Això significa, a grans trets, que
l'aparició de casos nous d'individus que presenten el problema, durant un
període de temps determinat, ha de ser significativament més elevat entre els
individus exposats al risc que entre els que no hi estan exposats. Un factor es
podrà considerar factor de risc de fracàs escolar si la incidència del fracàs
escolar és signficativament més elevada entre els exposats al risc que entre
els no exposats. El terme incidència fa referència a un concepte
epidemiològic referit al nombre de casos nous que presenten el problema
durant un període de temps i en un lloc definit.
4. L'aparició del problema ha de ser posterior a l'exposició als factors de risc. Al
llarg del temps, el problema ha de produir-se després de l'exposició al factor
de risc. Per tant, un factor de risc de fracàs escolar ho serà si és anterior a
l'aparició del fracàs escolar.

7

En els estudis d'Epidemiologia la incidència es refereix al nombre de casos nous que apareixen
en un període de temps. Ahlbom et al (1992) defineixen dos tipus d'incidència. La incidència
acumulada (IA) que es defineix com la proporció de persones sanes que contrauen la malaltia
durant aquest període de temps respecte al total d'individus d'aquesta població:
Nombre d'individus que presenten la malaltia durant un període de
temps determinat
Nombre d'individus de la població al començament d'aquest període
La taxa d'incidència és la mesura fonamental de freqüència d'una malaltia i es defineix com:
Nombre de casos de la malaltia que apareixen en una població durant un
període de temps determinat
Suma dels períodes de temps en risc de contraure la malaltia corresponents
a cada individu de la població
La suma dels períodes de temps del denominador es mesuren en anys i s'anomenen temps en risc.
El temps en risc per a cada individu de la població és el temps durant el qual aquest individu
roman a la població en estudi i es troba lliure de la malaltia, i per tant, en risc de contraure-la
(Ahlbom et al, 1992:9)
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5. En els subjectes que han estat exposats als factors de risc s'ha de produir una
resposta mesurable que no havien presentat abans de l'exposició o bé aquesta
resposta ha d'augmentar en importància si és que ja hi era present abans de
l'exposició. Aquest tipus de resposta no ha d'aparèixer entre els subjectes no
exposats.
6. L'eliminació o modificació del factor de risc ha de disminuir la incidència del
problema no desitjat, en el nostre cas, del fracàs escolar.
7. La prevenció o la modificació de la resposta del cas davant de l'exposició del
factor de risc ha de provocar una disminució del problema, o bé la seva
desaparició. La prevenció o la modificació de la resposta de l'individu davant
de l'exposició a un factor de risc ha de provocar una disminució o una
desaparició del fracàs escolar. Aquesta modificació de la resposta del cas es
refereix a una modificació de la manera com l'individu s'enfronta a la seva
realitat, al seu context i als seus condicionants, alguns dels quals poden
constituir factors de risc.
Fins aquí hem utilitzat el terme factor de risc indistintament com a factor
modificable mitjançant una intervenció sanitària, social o educativa, o bé com a
factor associat al problema però no modificable. Precisant una mica més, fins
aquí hauríem estat parlant dels indicadors o signes del risc. Des de
l'Epidemiologia s'entén per signe o per indicador de risc qualsevol factor, intern
a l'individu o extern, lligat estadísticament i de manera significativa a una
malaltia. Per tant, serien signes de risc tant els factors de risc, que ja hem descrit,
com els marcadors de risc.
El terme factor de risc ha de reservar-se per qualsevol factor, exogen o
endogen, que pot ser controlat o eliminat mitjançant mètodes clínics,
epidemiologies o socials; es tracta d'un factor epidemiològic manipuladle per un
acció sanitària o social. Amb tot, aquesta noció de factor controlable és relativa,
perquè a la pràctica no sempre es tenen mètodes de control. Els de marcadors de
risc (San Martín et al, 1986; Martí Tusquets,1987), en canvi, han de reservar-se
per denominar les característiques personals i les característiques del medi
ambient que no són modificables ni controlables epidemiològicament, però sí
que defineixen les persones vulnerables als factors de risc: l'edat, el sexe, l'estat
civil, el grup ètinc, la professió, la cultura, I'estatus socio-economic, etc. Pels
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epidemiòlegs un nombre gran de marcadors de risc referits a una mateixa persona
augmenta la vulnerabilitat d'aquesta davant de la malaltia.
Pel que fa al problema del risc de fracàs escolar hauríem de parlar
genèricament de signes o d'indicadors de risc, entenent com a tais qualsevol
factor lligat estadísticament al desenvolupament de fracàs escolar. Moltes de les
variables que la investigació educativa ha trobat associades al rendiment escolar variables personals, socials i escolars- poden esdevenir signes de risc de fracàs
escolar. Ara bé, el terme factor de risc l'hauríem de reservar per designar aquells
factors modificables mitjançant la intervenció educativa, i el terme marcador de
risc, per designar aquelles característiques personals o contextuáis que no són
modificables ni controlables mitjançant els mètodes educatius, però que
defineixen persones vulnerables als factors de risc. Aquesta idea és important per
l'objectiu de la nostra tesi perquè ens obliga a diferenciar dos tipus de variables
que, malgrat tenir incidència en el rendiment escolar dels estudiants, no les
podem considerar a un mateix nivell de cares a la intrevenció educativa
preventiva que es pot dur a terme des de l'aula escolar. Un tipus de variables són,
com hem vist, aquelles que es troben associades al desenvolupament del fracàs
escolar però que difícilment són modificables mitjançant la intervenció educativa
escolar. A la figura 2 esquematitzem la relació entre els conceptes
epidemiologies, i la intervenció preventiva.

Marcadors de Risc

POBLACIÓ

ir,r,r

C

/^R¡sposta de
cada cas

Factors de Risc

Figura 2: Relació entre conceptes epidemiologies i intervenció preventiva (I)
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Des de la perspectiva de l'acció que es pot dur a terme des de l'escola,
molts aspectes relacionats amb la família i l'entorn social dels infants constituiran
marcadors de risc. Quants més marcadors referits a una mateixa persona, més
vulnerable serà aquesta al desenvolupament del fracàs escolar. L'altre tipus de
variables és el que podem anomenar pròpiament factors de risc, terme que,
tornem-ho a repetir- des de la perspectiva de l'escola, ha de reservar-se per totes
aquelles variables que poden ser modificades mitjançant l'acció pedagògica
escolar. En la definició del model d'anàlisi, des de l'aula escolar, de les variables
que incideixen en el rendiment dels alumnes, prendrem en consideració aquesta
distinció per centrar-nos, principalment, en els factors de risc i en un altre tipus
de factors que poden ser de gran importància a l'hora d'articular estratègies
educatives de caire preventiu: els factors protectors o de compensació.

4.

EL CONCEPTE DE FACTORS PROTECTORS
Per Cinchetti i Rizley (1981), citat per (Gracia Fuster et al, 1993), i

referint-se a les causes del maltractament infantil, una conceptualització completa
dels factors associats amb el maltractament infantil hauria d'incloure tant factors
de risc -factors que augmenten la probabilitat que es produeixi el maltractamentcom factors de compensació -factors que disminueixen aquesta probabilitat. El
maltractament es produiria només quan els factors de risc de la família
sobrepassessin o anul·lessin la influència dels factors de compensació.
"Els antecedents del maltractament infantil poden ser compresos únicament des
d'una perspectiva multifactorial, en la qual les múltiples influències de diferents
factors de risc i de compensació o protecció es considerin simultàniament" (Gracia
Fuster et al, 1993:138).

És interessant la distinció que aquests autors fan entre factors de risc i
factors de compensació en l'estudi del risc de maltractaments infantils, perquè ens
ajuda a prendre en consideració la diferència entre factors més estables i factors
transitoris o circumstancials que poden augmentar o disminuir la probabilitat de
maltractaments. A la taula 12 exposem un exemple de factors de risc i
compensació relacionats amb el risc de desenvolupar maltractaments infantils
(Cinchetti i Rizley (1981), citat per Gracia Fuster, 1993).
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Pianta (1990) defineix els factors protectors com aquells que distingeixen
individus d'alt risc que obtenen uns bons resultats d'aquells que, tal com s'havia
predit, presenten problemes. Gramezy (1984), citat per Pianta (1990), va realitzar
una recerca de literatura sobre nens en risc de patir psicopatologies i va
identificar tres classes principals de factors protectors que operaven al llarg d'una
varietat de condicions de risc. Aquests factors eren: característiques personals
positives (intel.ligència, atractiu físic); la presència d'una relació entre el nen i un
adult que li proporciona suport com pot ser un mestre o un dels pares; i una xarxa
social que enforteix els esforços del nen per enfrontar-se amb les tensions i les
adversitats (clima escolar, polítiques de la comunitat). Els factors protectors
contibueixen a disminuir la probabilitat que el problema es desenvolupi i poden
provenir el propi individu, de les relacions amb les altres persones i de l'entorn
social. Els factors de risc serien factors de vulnerabilitat mentre que els factors
protectors contribuirien a impedir el desenvolupament del problema.
Tipus de factors
Definició i exemples
Factors de risc Factors de vulnerabilitat Condicions de risc cròniques
• dèficits en ta història evolutiva com experiències negatives a la
infantesa,
• característiques del nen (disminucions),
• trets de personalitat (pobra autoestima, problemes psicològics).
Factors
transitoris

Factors de
compensació

de

risc Factors que produeixen tensions circunstanciáis:
divorci,
mort d'un cònjuge,
baralles conjugals,
problemes de treball,
malalties del nen,
mals resultats a l'escola.

Factors protectors o Factors de llarga durada que disminueixen la probabilitat
compensadors de rang que es produeixi el maltractament.
• un cònjuge afectuós,
ampli
• un veïnat cohesiu i actiu,
• un nen adaptable i intelligent.
• etc.
Factors
transitoris

protectors Factors circumstancikals que disminueixen la probabilitat
que es presentin els maltractaments.
• increment de sou,
• ajuda familiar en la cura dels nens
• etc.

Taula 12: Factors de risc i compensació relacionats amb el risc de desenvolupar maltractaments
infantils (Cinchetti i Rizley (1981), citat per Gracia Fuster, 1993).

Parlar de factors protectors ens condueix a parlar d'un fenomen que en els
últims anys ha copsat l'atenció de molts investigadors sobre la infància i
l'adolescència. És el fenomen que s'ha anomenat "resiliència". Amb aquest terme
es fa referència a la "capacitat dels individus per resistir esdeveniments adversos
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en la seva experiència vital, sense conseqüències negatives o pertorbadores a
llarg termini per al seu desenvolupament o la seva socialització" (Rutter, 1990;
citat per Casas Aznar, 1994:43). Segons Manciaux (1994:53) "un infant resilient
és el que en condicions difícils i desestabilitzadores es refà, continua el seu camí,
es comporta de manera eficaç i esdevé, així un adult competent". Els factors
protectors serien aquells que contribuirien a la resiliència d'ifants que viuen en
condicions adverses, és a dir, factors que ajudarien els individus a enfrontar-se i
superar les adversitats. Manciaux (1994) apunta que són molt poques les
recerques que es dediquen a l'estudi dels individus i de les famílies que
s'enfronten a la seva bona inserció social, escolar i professional a despit
d'esdeveniment adversos. Segons el mateix autor, l'Organització Mundial de la
Salut proposa una llista de factors que contribueixen a la capacitat dels individus
d'enfrontar-se a la realitat. Alguns d'aquests factors són:
•
•

Un entorn familiar (i/o substititu) que pugui respondre a les necessitat de
desenvolupament del nen;
autoestima, autonomia i desenvolupaemnt d'una imatge positiva d'ell mateix;

•
•
•

sentit d'eficàcia i recursos personals;
bona integració a l'escola i a la comunitat;
situació econòmica favorable.
Per Manciaux (1994) la comprensió dels mecanismes que expliquen que

certs subjectes vulnerables troben en ells mateixos recursos per enfrontar-se a
l'adversitat serà d'un extremat interès per a la prevenció.
A Estats Units, amb una tradició de dues dècades d'investigació sobre
aquest tema, es parla de de factors protectors referint-se a les característiques i les
habilitats que tenen els joves "resilients" així com les variables ambientals que
influeixen positivament en aquestsz. Sembla que en aquesta casos el nen té un
conjunt o un patró de factors protectors en lloc de només un o dos (Guetzloe, E,
1994). Un estudi longitudinal realitzat realitzat per Werner i Smith (1989, citat
per Burger, 1994), sobre 698 infants nascuts al 1955 a l'illa hawaiana de Kauai,
tenia com a objectiu descobrir els factors que ajudaven certs infants, dins del
grup de 201 casos d'alt risc, a esdevenir "resilients", desenvolupar personalitats
saludables, i carreres professionals estables. Van observar que aquests infants
mostraven qualitats de temperament -humor, afecte i flexibilitat-, eren descrits
com a actius, responsables, afectuosos, dòcils, agradables de tracte, qualitats que
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potenciaven respostes positves dels altres. Això els ajudava a desenvolupar
relacions interpersonals positives que reforçaven un alt grau d'autoestima. També
se'ls descrivia com a infants que reaccionen amb entusiasme, que estan
interessants en noves experiències i són capaços de demanar ajuda quan la
necessiten. A l'escola poden concentrar-se, mantenir l'atenció, resoldre
problemes, prendre decisions i llegir bé. Es troben a gust compartint les coses i
en activitats de grup. Els autors d'aquest estudi van trobar uns quants factors
ambientals que semblava que tenien influència en les vides d'aquests nens. Entre
ells destaquen: viure en famílies que tenien menys de quatre fills, ser fills grans
que compartien les responsabilitats familiars, viure amb unes normes familiars
clares, tenir aficions i com a mínim un amic íntim amb el qual compratir tan els
sentiments bons com els dolents. A més l'escola es considerava una experiència
valuosa, sovint tenien un professor que era un amic o un confident, i una xarxa
d'adults dels quals com a mínim un representava pel noi o noia el model a seguir.
Prendre en consideració els factors de risc i els factors protectors en el
tema del fracàs escolar té les següents implicacions positives:
1. Implica situar-se en la perspectiva de la invervenció educativa de caire
preventiu.
2. Els factors de risc seran variables rellevants que ens ajudaran a identificar
situacions de risc sobre les quals intervenir preventivament. Els factors de
risc, han de ser variables modificables mitjançant la intervenció educativa
escolar, per tant, des del punt de vista de la intervenció educativa escolar
només podran ser factors de risc variables que puguin ser modificables des de
l'escola i a través de la intervenció educativa que s'hi duu a terme.
3. Els factors protectors seran variables rellevants que caldrà potenciar no
només en els infants que es trobin en una situació de risc sinó en general, en
tots els infants.
4. La intervenció sobre factors de risc {factors protectors hauria de contribuir a
disminuir el risc de fracàs escolar
Pensem, per tant, que per desenvolupar una acció preventiva des de
l'àmbit escolar tan important és conèixer els factors de risc de fracàs escolar com
quines poden esdevenir factors protectors. La figura 3 presenta la relació entre els
diferents conceptes epidemiologies i la intervenció preventiva, aquesta vegada
prenent en consideració els factors protectors que acabem de comentar.
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Estudiar quins mecanismes expliquen que determinats infants que viuen
en condicions adverses hagin aconseguit reeixir a l'escola ens pot ajudar a
conèixer algunes variables que poden ser rellevants de cares a dissenyar
intervencions educatives preventives. Aquesta rellevància vindrà donada perquè
la intervenció sobre aquests factors pot ajudar l'infant a generar i mantenir els
seus propis recursos per desenvolupar una dinàmica positiva a l'escola. És un
repte de la investigació educativa conèixer quines variables poden actuar com a
factors de risc i quines com a factors protectors del desenvolupament de
dinàmiques escolars negatives. L'estudi de casos que presentem en aquesta tesi
l'hem enfocat en aquest sentit: té l'objectiu d'estudiar quines variables poden
haver esdevingut factors protectors en infants que, malgrat haver viscut
condicions adverses per al seu desenvolupament, han reeixit a l'escola.

Marcadors de Risc

Resposta de ^
cada cas ^y
Resposta de
cada cas

Figura 3: Relació entre conceptes epidemiologies i intervenció preventiva (II)
(Els requadres grisos representen la població exposada al risc)

A la taula 13 presentem un resum dels conceptes epidemiologies que hem
presentat en aquestes pàgines, a més d'introduir la definició de població en risc
que tractarem més àmpliament en el pròxim apartat.
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Concepte
RISC
POBLACIÓ EN RISC
SIGNES DE
RISC

Factors de rise

Marcador de
risc
FACTORS PROTECTORS O
COMPENSADORS

Definició
Probabilitat que té una persona de veure's afectada per un fenomen
no desitjat.
Població exposada a uns factors de risc que poden estar lligats a la
producció del problema no desitjat.
Factor associat a la producció del problema, susceptible de ser
controlat o elimintat a través d'una intervenció sanitària, social o
educativa
Característiques personals o ambientals que no són modificables ni
controlables epidemiològicament però que defineixen persones
vulnerables als factors de risc.
Factors que disminueixen la probabilitat que es desenvolupi el
problema no desitjat.

Taula 13: Els termes descrits per l'Epidemiologia

4.

POBLACIÓ DE Risc i INFANTS EN Risc
El darrer concepte que analitzarem és el de població en risc i, més

concretament, el d'infants en risc. Partirem del concepte epidemiològic de
població en risc per prendre en consideració, tot seguit, què s'entén per infants en
risc en l'àmbit educatiu. Aquest és un concepte problemàtic tant pel que fa a l'a
seva definició, ja que sovint s'ha emprat amb significats diferents, com pel que fa
a les conseqüències que es poden derivar de la seva utilització.
Seguint San Martín et al (1986) una població de risc es concep
epidemiològicament, i amb un sentit ampli, com la població exposada a uns
factors de risc determinats o a diversos factors de risc al mateix temps, que
poden estar lligats a la producció de la malaltia. Pot passar que no tota la
població exposada al factors de risc sigui susceptible o vulnerable a la malaltia.
Per això, en un sentit més restringit, es parla de població exposada referint-se al
conjunt de persones exposades a un factor de risc i que al mateix temps són
susceptibles de desenvolupar la malaltia (població amenaçada o vulnerable).
En el camp de la intervenció social es parla també de poblacions en risc
social. En aquest sentit el terme s'ha emprat de manera generalitzada però cal
tenir en compte que no estan gens clars quins són els límits de la població que
pretén abarcar-se amb aquesta denominació. Seguint Casas Aznar (1989)
l'expressió infants en risc social engloba una gran diversitat de significats. Així,
per alguns autors, la noció de nens en risc social inclou tots aquells nens amb
predisposició a presentar problemes conductuals. Aquest plantejament implica
tipificar els nens en funció de les seves conductes i els nens en risc resulten ser
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aquells "els comportaments dels quals poden ser un problema per a l'harmonia
del seu entorn social" (Crawford i McAllister, 1982; citat per Casas Aznar,
1989). Altres autors consideren que són nens en risc els nens que tenen dèficits
greus en la cobertura de les seves necessitats bàsiques (Pringle, 1975; citat per
Casas Aznar, 1989). Finalment, altres autors enfoquen aquesta noció com a nens
que tenen una probabilitat elevada de requerir l'atenció d'uns serveis socials
concrets (Curtis i Bebbington, 1980; Curtis, 1981; citat per Casas Aznar, 1989).
Moltes vegades sota la denominació d'infants en risc social es troben incloses
poblacions que han rebut altres denominacions com nens margintats, nens
difícils, nens caracterials, nens inadaptats, nens amb problemàtiques sociofamiliars greus, nens inadaptats per causes psicosocials, nens maltractats, nens
predelinqüents, nens disociáis, etc. (Casas Aznar, 1989).
Pel que fa a les definicions que des del camp educatiu diversos autors nordamericans la majoria- han donat a l'expressió infants, estudiants o alumnes
en risc, trobem que no hi ha una uniformitat de criteris sobre el significat
d'aquests termes, degut, en part, al fet que moltes vegades no es defineix de
forma prou precisa quin és le problema o resultat en relació al qual els alumnes es
troben en risc. Revisant la literatura sobre la conceptualització dels termes infants
en risc o estudiants en risc hem observat que hi ha dues tendències en aquesta
definició des del punt de vista educatiu i escolar, que és l'aspecte que a nosaltres
ens interessa remarcar. En la figura 4 es presenta un esquema d'aquestes
tendències.

/\ PHIMERA TENDÈNCIA
f~Jí"

"S/·V·j ^ï"jtj\

JLlnfiuits en -^ <
,^v4pss, j.·^tw

.S^

• Infants que presenten un o diversos problemes
en les esferes escolar i/o social

\ 'SEGONA TENDÈNCIA
• Infants que presenten característiques que estan
associad 2S amb determinats els resultats, amb una
probabil itat determinada.
( • Característiques de pertinença a grups de risc J
í'm Característiques inidividuals associades al risc^j
V de desenvolupar un problema
J
Figura 4: Tencències en les defincions d'infants o estudiants en risc
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La primera de les dues tendències és aquella segons la qual els individus
estan en risc quan presenten un o diversos problemes en les esferes escolar i/o
social. La segona tendència, més d'acord amb la perspectiva del model del risc,
entén que l'infant es troba en risc si presenta una sèrie de característiques que
estan relacionades o associades amb certs resultats, amb una probabilitat
determinada. Aquestes característiques es relacionen amb el resultat negatiu
incrementant la probabilitat que l'infant l'assoleixi en el transcurs de la seva
escolaritat.
Exceptuant Shapiro (1989) el qual defineix el terme genèric d'infant en
risc, des del punt de vista del desenvolupament, incorporant en aquesta definició
les dues tendències que hem esmentat, és a dir, un infant es troba en risc bé si
presenta problemes de desenvolupament, o bé si preserva característiques
associades al desenvolupament d'un problema en el futur:
"Un infant es considera "en risc" degut al seu status actual de desenvolupament, per
exemple, si hi ha signes clars de problemes en les esferes de desenvolupament, de
salut, cognitives, afectives o socials, o bé indicacions clares d'un problema futur en
potència basat en evidents factors d'alt risc existents en el context familiar o en el
propi nen" (Shapiro et al, 1989:19)

la majoria d'autors segueixen una o altra tendència.
La primera tendència que hem assenyalat és la que va predominar
a Estats Units i s'ha d'emmarcar en el context del desplegament de la Llei Pública
94-142. El terme infant en risc fou utilitzat en l'àmbit educatiu nordamericà arrel
del desenvolupament de la Llei Pública 94-142 sobre l'Educació de Tots els Nens
amb Dificultats (1975)8. El desenvolupament de la llei9 plantejava la qüestió

8

Public Law 94-142 "The Education for All Handicapped Children Act". Segons indiquen
Gartner i Lipsky (1987) el terme "handicapped" és emprat com a sinònim de "disabled", és a dir,
del que aquí anomenem "dificultat", en el sentit de manca d'habilitat per fer una determinada
tasca. Els autors utilitzen indistintament, segons el que ells mateixos indiquen, les expressions
"students with handicapping condicions" i "persons with a disability", que es pot traduir com
"estudiants amb condicions discapacitadores" i "persones amb una dificultat", (v. Gartner i
Lipsky, 1987, p. 390, nota núm. 1.
La llei incorporava els següents principis bàsics:
1) El dret a l'accés als programes educatius públics;
2) la individualització dels serveis;
3) el principi de "l'ambient el menys restrictiu possible";
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sobre quins havien de ser els infants que havien de ser derivats a serveis
d'educació especial, quan es considerava que l'infant tenia una dificultat per la
qual convenia que fos atès en aquests serveis. Es van desenvolupar molt les
tècniques de diagnòstic dels infants amb disminucions per tal d'identificar aquells
que havien de ser ubicats en serveis d'educació especial. No obstant, un dels
problemes importants el constituïa la distinció entre els infants amb dificultats
d'aprenentatge10, que havien de ser ubicats en programes d'educació especial, i els
estudiants que simplement tenien un rendiment baix o tenien un
desenvolupament escolar més lent del que marcava la "norma". Deixant de banda
l'arbitrarietat de la definició d'aquesta "norma" el que ens interessa assenyalar és
que el nombre d'infants identificats com en risc va augmentar considerablement i
que es va utilitzar aquest terme de forma indiscriminada per anomenar tots
aquells infants que presentaven problemes a l'escola. Segons Gartner i Lipsky
(1987) entre els cursos 1976-77 i 1984-85, el nombre d'estudiants diagnosticats
com a infants amb dificultats d'aprenentatge va assolir el 119 per cent (sic), en
una època en la qual la població global d'educació especial va assolir el 16 per
cent. Una altra dada important que aporten els autors és que entre els nens de
famílies de nivell socioeconòmic baix i de grups minoritaris hi havia un
percentatge molt més elevat d'infants identificats com a posseïdors de dificultats
d'aprenentatge que entre els grups d'infants de classe mitja-alta i blancs. Es va
produir un gran augment dels infants identificats com a susceptibles de rebre
educació especial, ja que qualsevol desviació de la norma era objecte de la
separació del nen de l'educació ordinària i la incorporació en algun programa
d'educació especial. El terme en risc es va començar a utilitzar en aquest context
per anomenar tots els nens que tenien problemes a l'escola, segurament per no
utilitzar altres termes amb una càrrega afectiva més negativa com pot ser "retard
mental lleuger":
"Un estudi recent en deu estats va fer notar que la derivació té lloc quan la conducta
i el rendiment acadèmic de l'estudiant varia negativament respecte a la norma
escolar, i per una minoria d'estudiants, quan els seu estatus socioeconòmic és més

4) L'extensió dels serveis que han de ser proporcionats per les escoles i un conjunt de
procediments per determinar-los;
5) les directrius generals per a la identificació de la discapacitat;
6) els principis de les responsabilitats primàries estatals i locals. (Gartner i Lipsky
(1987:369)
IO

Hem utilitzat el terme "nens amb dificultats d'aprenentatge" per referir-nos al que els autors
nordamericans anomenen "learning disabled children".
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baix que la norma de la comunitat. Addicionalment, el rol dels psicòlegs escolars,
donada la seva formació i la filosofía educativa acutal, donen racionalitat
professional a les ubicacions en eudcació especial i a la creixent identificació de la
desviació, o per usar un terme més recent "estudiants en risc," (Gartner i Lipsky,
1987:382-383)

L'expressió infant en risc no tenia un suport científic clar dins l'àmbit
educatiu i més aviat semblava que s'utilitzava aquesta expressió per denominar
eufemísticament determinats grups de població escolar amb problemes per assolir
els objectius educatius. Va esdevenir un gran calaix de sastre on hi tenien
cabuda tots els subjectes que presentaven problemes en l'esfera social, familiar,
escolar o individual. Aquesta utilització inadequada de l'expressió deriva de la
manca de definició del problema en relació al qual es suposa que un infant està
en risc. Ens trobem amb definicions com la de Frymier (19,89) el qual, tot i que
afirma que els nens estan en risc si es probable que fracassin tant a l'escola com a
la vida, posa exemples en els quals el problema, de fet, ja hi és present:
"Per exemple, si un alumne fracassa en un curs a l'escola, si repeteix curs, o
abandona l'escola, aquest alumne està en risc. Igualment, si un nen empra drogues,
ha estat físicament o sexualment agredit, o ha contemplat o intentat suïcidar-se,
aquest alumne està en risc. El fracàs -a l'escola o a la vida- és una evidència que un
jove està en risc" (Frymier, 1989:142)

Aquesta definició d'infant en risc és confosa perquè etiqueta d'infants en
risc aquells que ja presenten fracàs a l'escola i a la vida. O no es pot parlar de
fracàs escolar quan el nen té mals resultats en un curs a l'escola o repeteix o
abandona l'escola? Repetir, abandonar l'escola són ja problemes greus més que
factors de risc. Podríem considerar-los factors de risc si l'autor especifiqués de
quin risc ens parla. A més de la ja citada definició de Frymier (1989) trobem
altres autors com O'Sullivan et al (1993) que descriuren els estudiants en risc
com aquells que no han completat l'escola secundària "i que estan en risc de
fracàs acadèmic" (O'Sullivan et al, 1993:4). En aquests casos, V estar en risc
esdevé més un tret definidor de determinades persones o grups que una situació
superable en la qual es troben certs individus. En la mateixa línia, Payne (1991)
defineix alumnes en risc en referència als problemes que són presents en els
estudiants. Així, alumnes en risc són aquells que no rendeixen, aquells que no
responen a les expectatives dels professors, i com a sinònim d'altres termes
actualment en desús:
"Els estudiants amb l'etiqueta de "en risc" són alumnes que no rendeixen d'acord
amb el seu potencial o que no responen a les expectatives dels professors.
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Històricament, aquests estudiants han estat anomentats "persones que no
desenvolupen el seu potencial", "desavantatjats" "culturalment deprivats",
"subprivilegiats", etc." (Payne, 1991:116)

Guthrie (1989) aporta una altra definició, emmarcada en el context
nordamericà, que identifica infants en risc amb infants que presenten tota una
sèrie de problemes, els quals es tradueixen, a la llarga, en problemes socials. Les
dificultats comencen a l'escola i es van agreujant. En aquests casos, l'expressió
"infant en risc" és un terme que serveix per suavitzar la designació d'aquelles
situacions greus en les que es troba un infant. En el concepte que Guthrie ens
presenta els estudiants en risc són infants -i adolescents- que es troben en
situacions extremes com poden ser l'addicció a les drogues. També aquest autor
parla de risc quan els joves es troben immersos en situacions socials i personals
problemàtiques.:
"Ja un quart dels nens de novè grau de tota la nació no acaben la secundària, i a
molts d'ells que es graduen els manquen les destreses acadèmiques, vocacionals o
socials per esdevenir membres productius de la societat. A la vegada, els
adolescents estan experimentant amb drogues cada vegada a edats més baixes; la
incidència dels embarasses adolescents va en augment; i les bandes de joves
funcionen sense control en algunes comunitats. Aquests estudiants en risc estan
sobrerepresentats entre les minories pobres, ètniques i lingüístiques, i en les
famílies monoparentals." (Guthrie, 1989:4)

Altres autors nordamericans utilitzen el terme estudiants en risc per
anomenar el conjunt de població escolar que es troba per sota del nivell escolar
que els correspon però que no poden derivar-se als serveis d'educació especial
(West et al, 1990:22).
Pianta i Nimetz (1989; citats per Pianta, 1990) fan una crítica d'aquesta
tendència en les definicions i de les concepcions subjacents en aquestes sobre el
significat del terme risc. Aquests autors es qüestionen l'ús que de l'expressió
infant en risc fan actualment molts educadors. Segons els autors, aquest terme
s'empra per descriure gairebé cada nen que pot tenir dificultats a l'escola, o com
a mot eufemístic per substituir denominacions més ofensives. A més, sovint
s'utilitza per etiquetar un infant sense especificar el resultat que té probabilitats
d'assolir. Les definicions anteriors són exemples en els quals l'expressió infant en
risc estaria emprat de forma poc precisa o inadequada segons les consideracions
d'Scott i Garran (1989) i Pianta (1990), i segons la concepció del model del risc
que presentarem.
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La segona tendència, que s'ajusta de forma més precisa al significat
epidemiològic del terme risc i a la qual fèiem referència a la figura 4, entén el risc
com el fet que l'infant presenti una sèrie de característiques que estan
relacionades, en termes de probabilitat, amb certs resultats, les quals fan que
augmenti la probabilitat d'assolir uns resultats negatius en el transcurs de
l'escolaritat. Dins d'aquesta segona tendència hem de distingir dues perspectives:
la que considera que un infant està en risc si presenta característiques que el
situen en determinats grups de risc, i la que considera que les sitaucions de rsic
poden identificar-se a partir de característiques dels individus que els fan més
susceptibles de desenvolupar problemes acadèmics però que no els situen en
grups de risc.
Des de la primera perspectiva es defineixen característiques de
pertinença a determinats grups de risc. És a dir, la probabilitat que els grups
d'individus que posseeixen aquesta característica assoleixin la situació de fracàs
acadèmic és molt elevada. Ens referim a variables com el fet de pertànyer a una
família monoparental, a una família de nivell socioeconòmic baix, o pertànyer a
un grup ètnic minoritari. Aquests trets no són problemes en sí mateixos però sí
que es considera que es troben associats a una probabilitat més alta de fracàs
escolar. A més, aquestes variables són difícilment modificables mitjançant la
invervenció educativa. Entre els autors que defineixen les situacions de risc com
el fet de pertànyer a grups de risc trobem Pianta (1990), segons el qual el
concepte de risc emfasitza les relacions probabilístiques entre factors específics i
resultats identificables. La identificació d'un individu en risc significa "que la
persona comparteix característiques similars a un grup d'alt risc en el qual hi ha
probabilitats conegudes d'assolir un cert resultat que és major que la de la
població general" (Pianta, 1990:310). D'entre les característiques que els diferents
autors solen citar com a base per identificar infants que pertanyen a grups de risc
es solen anomenar aquelles que es troben més relacionades amb l'estatus social,
econòmic i cultural. Així, un infant o un estudiant en risc és aquell que té un
determinat estatus socio-economic: pertany a grups minoritaris, a famílies pobres,
a famílies que presenten tensions socials i familiars, amb problemes d'alcohol,
drogues i/o delinqüència, i problemes derivats de l'embaràs a l'adolescència
(Rumberger, 1987; Payne i Payne, 1991; Roddy, 1990), i la manca o la
inadequació del suport que els pares proporcionen al fill (Payne i Payne, 1991)
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Des de la segona perspectiva es considera que les situacions de risc poden
identificar-se a partir d'un conjunt de característiques dels individus, que no
descriuen grups de risc, però que serveixen per identificar subjectes que poden
desenvolupar problemes acadèmics. Aquestes definicions no conceben V estar en
risc de fracàs escolar com posseir ja problemes a l'escola, ni com el fet de
pertànyer a un grup de risc, sinó en base a una sèrie de característiques
individuals. Així, es considera que es troben en risc quan tenen una manca de
control sobre les seves vides i una baixa autoestima (Lehr i Harris, 198811;
Rumberger, 1987), tenen actituds negatives vers l'escola, presenten problemes de
comportament (Payne i Payne, 1991; Ramminger, 1988; Roddy, 1990), manca
d'habilitats socials (Lehr i Harris, 1988) i tenen una salut feble (Payne i Payne,
1991; Roddy, 1990), són passius i introvertits en les interaccions (Ramminger,
1988), es caracteritzen per una manca de motivació per tenir èxit a l'escola (Lehr
i Harris, 1988; Ramminger, 1988), i una manca d'atenció (Lehr i Harris, 1988). El
problema que presenten algunes d'aquestes definicions és que en l'enumeració
inclouen indicadors del risc que constitueixen problemes en sí mateixos. És a dir,
sovint es produeix una mescla o solapament entre el que són realment
característiques associades al risc i el que constitueixen en sí mateixes, més que
un risc, un problema ben assentat. Una altra vegada aquest problema deriva del
fet que sovint no s'especifica en risc de què, no s'especifica quin és el resultat
suposadament negatiu en relació al qual els individus i els grups estan en
situació de risc. Així, hi ha autors que consideren que són infants en risc aquells
que tenen problemes a l'escola que queden reflectits en unes històries escolars
pobres i unes pobres realitzacions en els tests (Lehr i Harris, 198812, Payne i
Payne, 1991), en una pauta consistent de baixes qualificacions escolars (Payne i
Payne, 1991; Ramminger, 1988; Roddy, 1990), en les faltes freqüents
d'assistència i en el fracàs en el nivell escolar anterior (Lehr i Harris, 198813;
Roddy, 1990).

l

'citat per Payne, B.K.; Payne, D.A. (1991): "The ability of Teachers to Identify Academically
At-Risk Elementary Students" in Journal of Research in Childhood Education, Vol.5, núm 2.
12

citat per Payne, B.K.; Payne, D.A. (1991): "The ability of Teachers to Identify Academically
At-Risk Elementary Students" in Journal of Research in Childhood Education, Vol.5, núm 2.
l3

Citat per Payne, B.K.; Payne, D.A. (1991): "The ability of Teachers to Identify Academically
At-Risk Elementary Students" in Journal of Research in Childhood Education, Vol.5, núm 2.
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L'any 1988 el Departament d'Educació de l'Estat de Maryland (EEUU), en
el seu informe "Addressing the Problems of Students at Risk" (1988), definien els
estudiants en rise com:
"...aquells que tenen menys probabilitats d'assolir els objectius de l'educació: de
"assolir els estàndards locals i estatals per a la graduació a l'escola secundària " i/o
d'"adquirir els coneixements, les habilitats, i les actituds necessàries per esdevenir
membres productius de la societat".(Maryland State Department of Education,
1990:20)

Aquesta definició concep la situació de risc en termes de probabilitat. Els
infants en risc no són aquells que tenen problemes en les esferes familiar, social,
escolar i/o personal, sinó aquelles que tenen menys probabilitat d'assolir un
resultat desitjable, en aquest cas, els objectius educatius, malgrat que la definició
d'aquests objectius resulta complexa. Segons la revisió que els autors han
realitzat hi ha diferents enfocaments per definir els estudiants en risc: en termes
d'estudiants individuals, en termes del seu entorn, o en termes dels estàndards
que es suposa que han d'assolir (Bowman, 1988, citat pel Maryland State
Department of Education, 1990). Quan la definició és en termes dels estudiants
individuals, s'inclouen problemes psicològics o neurològics i de salut com la
diabetes i l'epilèpsia, disminucions auditives i visuals, i problemes emocionals.
Quan la defnició és en termes de l'ambient, llavors el que es pren en consideració
és l'ambient en el qual creixen els nens. L'entorn inclou l'ambient primerenc, la
família, els serveis de cura del nen, les institucions educatives, el grup d'iguals
del nen i la comunitat. Finalment, es diu que els estudiants estan en risc quan ells
no poden assolir els estàndards esperats a certes edats o estadis de
desenvolupament i escolarització. Per exemple, el pes al néixer, l'estat de salut, el
desenvolupament perceptiu i el llenguatge, el rendiment escolar -especialment en
les àrees d'habilitats bàsiques- són estàndards emprats per valorar el potencial del
nen, el creixement i el progrés. Els autors alerten del perill que hi ha,
especialment per als nens petits, d'utilitzar estàndards arbitraris i inadequats per
valorar-los com en situació de risc.
L'anàlisi d'aquestes definicions sembla apuntar que és quan el nen
comença a tenir problemes a l'escola -pauta pesistent de rendiment inferior,
dificultats acadèmiques, problemes d'ajustament social, absentisme, etc.- quan
ens preocupem o ens adonem que hi ha certs trets d'aquests subjectes o del seu
entorn que poden ser preocupants de cares a un bon desenvolupament escolar -
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problemes de conducta, passivitat, introversió, falta de motivació i atenció, baixa
autoestima, etc.. Per això, moltes referències als "infants en risc" es refereixen
més als infants que es poden identificar a partir dels problemes esmentats que a
partir de trets que puguin constituir factors de risc.
Cal puntualitzar que utlitzar els termes individus en risc, en general, o
infants i estudiants en risc en particular, pot comportar un etiquetatge dels
infants, de manera que definir una persona com en risc, més que protegir-la, pot
conduir a un augment de la probabilitat que el problema s'esdevingui. Casas
Aznar (1994) apunta que segurament el fet de focalitzar l'atenció en l'individu
més que no en el seu entorn pot provenir d'una actitud benintencionada de pensar
que primer de tot cal protegir i ajudar la persona individualment. No obstant,
l'autor pensa que la intervenció no es pot centrar únicament en canviar alguna
cosa de la persona sinó que cal canviar també aspectes de l'entorn. Per ell, cal
parlar més ^entorns de risc que d'individus en risc.
Seguint aquesta línia, en el context en el qual nosaltres utilitzem aquests
termes emprarem l'expressió situacions de risc de fracàs escolar i a infants o
estudiants en situació de risc. Parlar d'estudiants en risc ens pot fer caure en el
parany d'emprar el mot risc centrant-nos únicament en el subjecte, de forma que
l'expressió esdevingui una forma ^etiquetar determinats infants. Ens sembla que
parlar de situació de risc resulta més adequat ja que no estem dient que és el
subjecte, sinó que és la situació en si la que es troba associada amb més o menys
probabilitat amb el fracàs escolar. No obstant, cal fer unes quantes
consideracions. En molts casos el risc és certament "situacional" o contextual, per
exemple, quan descrivim algunes característiques de pertinença dels individus a
grups o a poblacions de risc. Així, pertànyer a un grup ètnic minoritari és un
factor de risc reconegut per molts autors, i els infants en aquesta situació es
trobaran en situació de risc. El factor no depèn directament de l'individu sinó que
té un caràcter contextual. En canvi, un altre factor com la baixa motivació vers la
realització de tasques escolars pot constituir un factor de risc de fracàs escolar, i
aquest està molt més vinculat a l'individu que al context en sí, constitueix una
resposta del subjecte a una determinada situació. Davant d'una mateixa situació,
els infants no s'hi enfronten tots de la mateixa manera. Així, no només hem de
contemplar, dins del terme infant en situació de risc, les situacions derivades de
la influència del context en el desenvolupament del fracàs escolar sinó també les
situacions derivades de la influència de moltes variables vinculades a la manera
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com l'individu s'enfronta a aquest context, ja sigui el context familiar, social,
escolar.
Per nosaltres, per tant, un infant tindrà més probabilitat de desenvolupar
dinàmiques escolars negatives conduents al fracàs escolar (risc) si es troba en
una situació configurada per variables que contribueixen a agumentar aquesta
probabilitat (marcadors de risc i factors de risc). Aquests factors de risc poden
referir-se tant a característiques del context social i familiar, del context escolar, i
a característiques del propi infant entre les quals haurem de tenir en compte la
forma com l'infant s'enfronta a aquest context i a les tasques d'aprenentatge.
Amb tot, encara que parlem d'infants en situacions de risc en lloc de
parlar d'infants en risc continua havent-hi el perill que aquest terme esdevingui
una etiqueta més per classificar els infants. Pensem que l'ús d'aquesta expressió
només es justifica amb la finalitat de modificar aquestes situacions per tal de
reduir el risc i disminuir la probabilitat o evitar el posterior desenvolupament
del fracàs escolar i, per tant, amb la finalitat d'intervenir educativament deforma
preventiva. La identificació dels infants en situació de risc només és justificable
en la mesura que aquesta identificació es tradueixi en una millora de la situació
de l'infant. Estem d'acord amb el que el Departament d'Educació de l'Estat de
Maryland va expressar en un informe de 1990:
"Identificar infants en risc és una empresa amb risc pels infants. La mala
identificació, l'etiquetatge prematur, l'estereotip injustificat sovint causen un gran
mal. La identificació que es dirigeixi a la prevenció o a la millora de les condicions
negatives és desitjable i justificable. Però la identificació que no condueixi a
millores en les experiències escolars dels nens probablement conduirà a més
desavantatges que no pas a avantatges." (Maryland State Education Department,
1990:24)

Els autors de l'informe veuen el perill que els mestres i els adults en
general desenvolupin expectatives inferiors en els nens identificats com en risc
que en la resta de nens, que es tradueixin en una menor atenció vers aquests nens.
A la vegada, veuen el perill que els nens desenvolupin una menor autoestima vers
ells mateixos. La identificació d'infants en situació de risc en els primers anys
d'escolaritat pot ser molt nocva perquè els nens estan construint les seves visions
de sí mateixos com a individus i com a estudiants. Per això, cal que en la
identificació dels infants en situació de risc es tinguin en compte no només els
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trets personals sinó també les característiques del context familiar i social, i que
evitin l'estigmatització dels nens.
"Els mètodes d'identificació que s'enfoquen exlusivament sobre els nens es basen en
l'assumpció que el nen està "espatllat" i cal arreglar-lo. Ignoren l'ecologia total de la
infantesa que sovint produeix condicions que predeterminen la probabilitat de
retard de desenvolupament i realitzacions no satisfactòries a l'escola." (Maryland
State Education Department, 1990: 23)

El tema de l'ús de l'expressió població en risc i infants en situació de risc
resulta controvertit. D'una banda, parlar de grups de risc o de poblacions en risc
pot resultar menys estigmatizador per l'individu. D'altra banda, en canvi, la
intervenció educativa escolar es duu a terme en relació a infants concrets.
Conèixer quins aspectes de l'entorn o dels mateixos infants els col·loquen en una
situació de més vulnerabilitat al fracàs escolar pot ajudar a articular intervencions
educatives de caire preventiu adequades a les necessitats de cada infant.
Des del punt de vista de la recerca, quantes més coses es puguin conèixer
sobre els factors de risc d'obtenir certs resultats i quant més aviat es puguin
identificar aquests factors dins la vida del nen, més oportunitats es tindrà de
planificar processos de prevenció adequats. La importància d'identificar les
situacions de risc tan aviat com sigui possible es basa en l'evidència que indica
que una identificació primerenca acompanyada amb intervenció immediata
ajuda a reduir la possibilitat dels problemes subsegüents (Becker i Gersten,
1982; Darlington, 1981; citats per Maryland State Education Department, 1990).
La principal dificultat és distingir entre aquells nens que es troben en situació de
risc d'aquells nens que no s'hi troben, dificultat que es fa evident sobretot a nivell
de preescolar o abans, quan cada nen té un ritme de desenvolupament diferent, i a
la mateixa edat cronològica un nen pot estar més desenvolupat que un altre, sense
que això signifiqui que hagi de tenir problemes posteriors.
El problema que tot seguit prendrem en consideració és el que es refereix
a quines variables poden resultar rellevants per identificar situacions de risc de
fracàs escolar, és a dir, quines variables poden constituir factors de risc en relació
al problema del fracàs escolar.
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5. LA IDENTIFICACIÓ DELS INFANTS EN SITUACIÓ DE Risc DE FRACÀS
ESCOLAR
En el capítol segon d'aquesta tesi presentàvem un conjunt important de
variables que s'associaven al rendiment escolar, però les d'investigacions no ens
aportaven massa informació sobre quines d'aquestes podien constituir factors de
risc de fracàs escolar. Per això, hem revisat literatura que s'ha orientat a buscar
variables que poden constituir factors de risc de fracàs escolar. Cal dir, no
obstant, que bona part dels articles consultats que es refereixen explícitament a
factors de risc, no es recolzen - o no ho fant de forma explícita- en investigacions
que hagin permès establir que determinades variables es trobin associades a un
augment de la probabilitat que es produeixi el fracàs escolar. També hem de dir
que la major part d'aquesta literatura prové dels Estats Units i que no hem trobat
a l'Estat espanyol estudis que enfoquessin el tema de les variables que incideixen
en el fracàs escolar des de la perspectiva dels factors de risc.
Una vegada revisat aquest conjunt de literatura hem observat que la
identificació dels infants en risc es sol fer sobre la base de dos tipus de variables:
les característiques del nen, i les característiques del context social i familiar.
Més concretament, podem classificar les variables que es considera que
identifiquen infants en situació de risc d'obtenir uns resultats escolars pobres o un
baix rendiment escolar en els següents grups:
1. Característiques del context social i familiar de l'infant, contemplant tant
variables contextuáis de tipus estructural com variables contextuáis de tipus
més dinàmic.
2. Les característiques de l'estudiant. En aquest grup hem considerat totes
aquelles variables referides a les característiques actitudinals i aptitudinals de
l'estudiant, la salut i a conducta, així com les característiques relacionades
amb el procés d'aprenentatge de l'estudiant, el rendiment o la història
acadèmica anterior.
Encara hi ha un altre grup de variables que alguns autors consideren com
a factors de risc (Weber, 1989; Frymier et al, 1989). Són variables que descriuen
circumstàncies que incideixen negativament en el procés i en els resultats de
I 'escolar-izado dels individus. Les considerem a part perquè, com veurem, tenim
dubtes que aquestes constitueixin realment factors de risc.
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5.1.

Les característiques contextuáis
Dins de les característiques contextuáis socials i familiars podem dir que,

a grans trets, els autors consideren un conjunt de variables que constitueixen
característiques familiars estructurals com, el nivell educatiu, el nivell
socioeconòmic dels pares, l'ocupació i el nivell de salut. Així, com a
característiques familiars associades al risc de fracàs escolar es fa esment, dins
del context nordamericà, al fet de tenir pares que no parlen anglès (Maryland
State Education Department, 1990; Frymier et al, (1989); pertànyer a una família
monoparental (Weber, 1989); ser negre o hispànic i tenir una mare adolescent i
soltera (Maryland State Education Department, 1990).
El nivell educatiu dels pares sol aparèixer relacionat amb l'ocupació dels
pares i amb el nivell econòmic familiar. La manca d'educació formal dels pares,
tenir pares que no han finalitzat l'escolarització secundària, viure en entorns
pobres, el desavantatge econòmic, la pobresa, particularment quan és
intergeneracional, són variables que es consideren associades al risc de fracàs
escolar (Frymier et al, 1989; Maryland State Education Department, 1990). La
pobresa pot ocasionar una manca de disponibilitat de materials per a l'estudi dins
de la llar (Payne et al, 1991) i també una mobilitat dels pares, esdevenint
treballadors immigrants (Maryland State Education Department, 1990).
Les variables relacionades amb el nivell de salut familiar que s'esmenten
com a variables relacionades amb el risc de fracàs escolar són la manca de salut
dels pares, el fet de tenir pares alcohòlics o drogaddictes, o tenir pares amb
malalties mentals serioses (Frymier et al, 1989; Maryland State Education
Department, 1990)
Hi ha autors que, en canvi, consideren les característiques més
dinàmiques del context familiar com a aspectes a tenir en compte a l'hora
d'identificar infants en situació de risc. Alguns autors esmenten els problemes
familiars (Roddy, 1990) o característiques com el fet de viure en una família
tradicional o no tradicional (Frymier et al, 1989) com a variables associades al
risc de fracàs escolar. Altres autors concreten més aquestes variables i es
refereixen a característiques específiques del ¡élima familiar. Així, Payne et al
(1991) fan referència a les expectatives educatives baixes dels pares respecte als
fills, la manca de suport familiar i les poques habilitats parentals com a variables
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associades al risc. Viure en una llar desunida (Weber, 1989) o la manca de llar i
clima familiar propici per incórrer en abusos o negligències (Maryland State
Education Department, 1990) són també factors de risc de fracàs escolar. Alguns
autors assenyalen també fets circumstancials que poden provocar tensions
importants dins del clima familiar: divorci o separació dels pares, mort d'un dels
pares (Frymier et al, 1989). A la taula 14 hi ha la relació de totes les variables del
context familiar i social que els autors revisats han esmentat com a possibles
factors de risc.

Característiques familiars estructurals
Nivell econòmic
• Viure en entorns pobres (Maryland State
Education Department, 1990; Frymier et al, 1989)
• Pobresa intergeneracional
(Maryland State
Education Department, 1990; Frymier et al, 1989)
• Desavantatge econòmic, (Frymier et al, 1989;
Maryland State Education Department, 1990)
• Manca de disponibilitat de materials per a
l'estudi dins de la llar (Payne et al, 1991)
Pertànyer a grups minoritaris
• Pertànyer a una família monoparental
(Weber, 1989)
• Ser negre o hispànic (Maryland State Education
Department, 1990).
• Ser els pares treballadors immigrants
(Maryland State Education Department, 1990)
• Tenir una mare adolescent i soltera
(Maryland State Education Department, 1990)
Nivell educatiu dels pares
• Tenir pares que no parlen anglès (Frymier
et al, 1989)
• Manca d'educació formal dels pares
(Frymier et al, 1989)
• Tenir pares que no han finalitzat
l'escolarització secundària (Maryland State
Education Department, 1990; Frymiereí al, 1989)

Salut dels pares
• Manca de salut dels pares (Frymier et al,
1989; Maryland State Education Department, 1990)
• Tenir pares amb malalties mentals serioses
(Maryland State Education Department, 1990)
• Pares alcohòlics (Maryland State Education
Department, 1990)
• Pares drogaddictes (Maryland State Education
Department, 1990)
Característiques familiars dinàmiques
Fets circumstancials estressants
• Abusos o negligències a la llar (Maryland
State Education Department, 1990)
• Divorci o separació dels pares, (Frymier et
al, 1989)
• Mort d'un dels pares (Frymier et al, 1989)
Clima educatiu familiar
• Expectatives educatives baixes dels pares
respecte als fills (Payne et al, 1991)
• Manca de suport familiar (Payne et al, 1991)

• Poques habilitats parentals (Payne et al,
1991)

Taula 14 : Relació de variables contextuáis familiars i socials considerades factors de risc de
fracàs escolar

Ja hem alertat anteriorment sobre els possibles perills d'identificar

infants

en situació de risc en base a les seves característiques contextuáis. El
Departament d'Educació de l'Estat de Maryland (1990) posa l'accent sobre
l'existència de dos tipus de perill: el perill d'estereotipar els nens, i el perill de
realitzar una mala identificació dels nens en risc si aquesta es fa únicament en
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fundó dels trets contextuáis. Per identificar nens en risc cal tenir en compte de
fer-ho en base a més d'un factor, estudiar bé quins són els diferents ambients en
els que es mou , i veure com respon el nen a les condicions estressants del
context:
"No tots els pobres, amb manca de llar, minories, i/o nens bilingües estan en risc.
Primer, cal més d'un sol factor per elicitar resultats adversos (Schorr i Schorr,
1988). Segon, a mesura que el nen viatja a través dels diferents medis socials de la
seva infància, un ambient de suport i estimulant pot compensar els efectes
potencialment nocius d'altres que amenacen el seu benestar. [...] La seva capacitat
per respondre adaptativament i de forma constructiva a les condicions estressants
varia àmpliament (Bloom, Chenye i Snoddy, 1986). (Maryland State Education
Department, 1990: 23)

En aquesta línia, Shaefer i Edgerton (1985) van intentar identificar, a
partir de les dades sobre característiques de la conducta materna durant l'embaràs
i la infància d'una mostra de mares i nens de baixa renda, aquelles que predeien
l'adaptació escolar del nen durant el preescolar (Kindergarten a EEUU). Van
utilitzar una mostra de 239 nens i mares. Entre els indicadors de conducta
adaptativa es troba la competència acadèmica del nen. El resultat que ens
interessa ressaltar d'aquest estudi és que existeix una correlació important entre
les observacions d'alts nivells d'interacció materno-filial amb la competència
acadèmica de l'infant. En aquest cas l'alt nivell d'interacció materno-filial hauria
constituït un factor protector o compensador.
Aquesta puntualització serà important de cares a la nostra definició del
model de risc perquè posa l'accent en la necessitat d'utilitzar altres variables, a
més de les contextuáis, en la identificació d'infants en risc de desenvolupar
dinàmiques escolars negatives i, en darrer terme, en risc d'arribar a una situació
clara de fracàs escolar. Les variables contextuáis són indicadors de risc però són
poc modificables a partir de la intervenció educativa que es pot dur a terme des
de l'escola, especialment les característiques socials i familiars de tipus
estructural. En conseqüència, el seu paper queda relegat a la identificació
d'infants més vulnerables al desenvolupament d'aquestes dinàmiques negatives
però que no necessàriament desenvoluparan aquest problema.

Fins aquí hem parlat de factors de risc provinents del context social i
familiar de l'infant. Pel que fa a les variables referides al context escolar, hem
trobat que en els estudis i articles que tracten el tema dels factors de risc i de la
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identificació d'infants en situació de risc se'n fa poca referència. Això és degut al
fet que des de la perspectiva de la prevenció que es pot dur a terme a través de la
intervenció educativa escolar es considera que l'escola i totes les variables
implicades han de proporcionar als alumnes l'entorn adequat i les intervencions
educatives adients per tal que els estudiants aprenguin, millorin els seus
aprenentatges, i, per tant, assoleixin l'èxit. Podem adherir-nos al que el
Departament d'Educació de l'Estat de Maryland exposa en relació a la
identificació d'infants en risc sobre la base de característiques escolars, ja que
malgrat la diferència de context, els arguments poden aplicar-se al nostre àmbit:
"La identificació sobre la base de les condicions internes a l'escola es basa en tres
assumpcions. La primera és que les escoles tenen la responsabilitat de crear les
condicions que assegurin l'èxit per a tots. La segona és que les escoles que tenen
nens que fracassen tenen l'obligació d'autointerrogar-se i implementar
modificacions per canviar les oportunitats d'aquells que estan en risc. La tercera és
que els factors que situen els nens en risc varien d'una escola a l'altra i, a més, han
d'identificar-se sobre la base de la pròpia escola." (Maryland State Education
Department, 1990:24)

Dit d'una altra manera, les variables escolars haurien de ser les més
modificables des de l'escola. Les condicions escolars han de modificar-se per tal
de millorar les oportunitats dels infants i per tal de poder assegurar al màxim que
els nens assoleixin un grau elevat d'èxit. El context d'aprenentatge i el clima que
es genera en el centre, els mètodes d'ensenyament, les relacions que s'estableixen
entre mestres i alumnes, l'organització del centre, els serveis de suport... són, de
fet, els instruments dels quals disposa l'escola per intervenir educativament i de
forma preventiva. Si no s'esmenten com a factors de risc no és perquè no siguin
rellevants de cares a la disminució del risc sinó, ben al contrari, perquè la seva
rellevància és tal que constitueixen els elements facilitadors del desenvolupament
de dinàmiques positives a l'escola. El servei que pot oferir l'escola per atendre
infants en situació de risc passa per una adequació dels seus propis recursos a les
necessitats dels infants.
(

5.2.

Les característiques dels estudiants

/

//"

D'entre aquestes característiques s'esmenten com a factors de risc
variables referides a les actituds dels infants, ^autoestima, aspectes emocionals,
conductes relacionades amb les habilitats de l'infant per interrelacionar-se amb
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els altres, capacitat intellectual, desenvolupament del nen, habilitats
acadèmiques i característiques relacionades amb el procés d'aprenentatge de
l'infant. A la taula 15 figura una relació d'aquest conjunt de variables. Tot seguit
exposem breument les recerques i estudis en els que ens hem basat per fer
aquesta relació.
Actituds i interès vers l'escola i el treball
escolar
• Actituds pobres o negatives vers l'escola
(Payne i Payne, 1991; Roddy, 1990; Maryland State
Education Department, 1990)
• Poc interès pel treball escolar (Weber, 1989;
Maryland State Education Department, 1990)
• Poca participació en el treball escolar i el
JOC (Maryland State Education Department, 1990;
Roddy, 1990)
• Evitació del treball (Maryland State Education
Department, 1990; Roddy, 1990)
Aspectes emocionals
• Dependència dels mestres (Archer i Edwards,
1982; Payne i Payne, 1991; Roddy, 1990)
• Dependència dels companys (Archer i Edwards,
1982; Payne i Payne, 1991; Roddy, 1990)
• Recerca d'atenció (Archer i Edwards, 1982; Payne i
Payne, 1991; Roddy, 1990)
• Sentiments negatius (Archer i Edwards, 1982;
Payne i Payne, 1991; Roddy, 1990)
• Sentir-se avorrit (Archer i Edwards, 1982; Payne i
Payne, 1991; Roddy, 1990)
• Sentir-se trist (Archer i Edwards, 1982; Payne i
Payne, 1991; Roddy, 1990)
• Tendències destructives cap a la pròpia
persona (Roddy, 1990)
• Expectatives personals extremadament
elevades (Roddy, 1990)
• Baixa autoestima (Frymier, 1989; Payne i Payne,
1991; Roddy, 1990)
• Manca d'autoconfianca (Frymier, 1989; Payne i
Payne, 1991; Roddy, 1990)
Conductes relacionades amb les habilitats
d'interrelacionar-se amb els altres
• Problemes de conducta (Payne i Payne, 1991)
• Problemes de disciplina (Weber, 1989)
• Conducta destructiva (Maryland State, Education,
Department, 1990)
• Desobediència (Roddy, 1990)
• Barallar-se sovint (Roddy, 1990)
• Mentir o robar (Roddy, 1990)
• Hiperactivitat (Roddy, 1990)
• Estar sovint sol (Roddy, 1990)
• No tenir amics (Roddy, 1990)
• Plorar sovint (Roddy, 1990)
• Aparença bruta o deixada (Roddy, 1990)

Capacitat intellectual (Payne, 1991)
Desenvolupament cognitiu, fisic, de la parla i
del llentuatge, psicosocial i de les habilitats
d'auíoajuda per sota del que correspon a l'edat
(Maryland State Education Department, 1990)
Habilitats acadèmiques
• Manca d'habilitats relacionades amb el
llenguatge (Terbrush, 1990)
• Manca d'habilitats per expressar idees.
(Maryland State Education Department, 1990)
• Manca d'habilitats per comprendre la
paraula parlada (Maryland State Education
Department, 1990)
• Dificultats per aprendre a llegir (Maryland
State Education Department, 1990)
• Pobres habilitats de comprensió (Maryland
State Education Department, 1990)
• Pobres habilitats de lectura i comunicació
(Archer i Edwards, 1982; Roddy, 1990)
• Errors freqüents en l'escriptura de lletres al
parvulari (Simner, 1983,1988)
• Problemes en el processament del
llenguatge (Cooper i Speece, 1990a, 1990b)
Variables relacionades amb el procés
d'aprenentatge
• Problemes d'atenció (Cooper i Speece, 1990a,
1990b; Maryland State Education Department, 1990;
Payne i Paynem, 1991; Roddy, 1990)
• Pobra concentració (Maryland State Education
Department, 1990; Roddy, 1990)
• Dificultats per seguir direccions o normes a
l'escola i a l'aula (Maryland State Education
Department, 1990)
• Manca d'habilitats per treballar de forma
independent
(Maryland
State
Education
Department, 1990)
• Problemes per acomplir les tasques (Cooper i
Speece, 1990a, 1990b; Maryland State Education
Department, 1990)
• Impaciència (Maryland State Education Department,
1990)
• Desorganització en el treball (Cooper i Speece,
1990a, 1990b)

Taula 15: Variables considerades factors de risc de fracàs escolar
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Alguns autors esmenten com a factors de risc la presència en els
estudiants d'actituds pobres o negatives vers l'escola, el poc interès i participació
en el treball i en el joc, i l'evitació del treball escolar (Payne i Payne, 1991;
Roddy, 1990; Maryland State Education Department, 1990). L'interès pel treball
escolar com a variable que prediu l'abandonament escolar és esmentada per
Weber(1989).
Roddy (1990) i Archer i Edwards (1982) esmenten com a característiques
dels estudiants que poden constituir factors de risc aspectes emocionals:
dependència dels mestres i companys, recerca d'atenció, sentiments negatius,
estar sovint avorrit o trist. Roddy (1990) esmenta el fet de presentar tendències
destrucctives cap a la pròpia persona, o unes expectatives personals
extremadament elevades com a factors de risc. També fa referència a altres
variables sobre la relació amb els companys: estar sol sovint, no tenir amics,
plorar sovint i tenir una aparença bruta o deixada. Frymier et al (1989), Payne et
al (1991) i Roddy (1990) esmenten la baixa autoestima i la manca
d'autoconfïança com a factors de risc.
Un altre conjunt de variables que s'esmenta freqüentment com a factor de
risc són les variables referides a les conductes dels estudiants. S'esmenten de
forma genèrica els problemes de conducta (Payne et al, 1991), problemes de
disciplina (Weber, 1989), o bé conductes més concretes: desobediència,
hiperactivitat, el nen es fa mal sovint (Roddy, 1990), i conductes relacionades
amb les habilitats de relació interpersonal: el nen es baralla, menteix o roba
(Roddy, 1990), agressivitat física i verbal i conducta destructiva (Maryland State
Education Department, 1990; Coper i Speece, 1990a, 1990b).
Mentre que la capacitat intellectual també apareix en alguns autors
(Archer i Edwards, 1982), també es sol parlar d'immaduresa general i del
desenvolupament com a factors de risc (Payne et al, 1991). En la revisió d'estudis
sobre factors de risc de fracàs escolar feta pel Departament d'Educació de l'Estat
de Maryland es presenten com a factors de risc en els nens que tenen de O a 3
anys d'edat el fet de tenir un desenvolupament per sota del que correspon a
l'edat. Fan referència tant al desenvolupament cognitiu, físic (motricitat fina i
desenvolupament sensorial), desenvolupament de la parla i el llenguatge,
desenvolupament psicosocial i habilitats d'autoajuda.

235

Les habilitats acadèmiques que té el nen són les variables més sovint
anomenades; la majoria fan referència a habilitats relacionades amb el
llenguatge. Terbush (1990) va fer una recerca que tenia com a objectiu
determinar quins dels tests s'utilitzaven per avaluar els nens en el "Programa de
Prevenció precoç del fracàs escolar" (Early Prevention of School Failure Program
(EPSF)) eren millors predictors de l'èxit acadèmic dels estudiants. Els cinc tests
utilitzats com a predictors foren el "Peabody Picuture Vocabulary Test" (PPVT),
el "Preschool Language Scale (PLS)", el "Visual-Motor Integration Test" (VMI)
el "House-Tree-Person Test" (HTP) i el "Motor Activity Scale" (MAS). Els tests
es van passar quan els nens havien de començar preescolar. La mostra estava
composada per 137 infants. La variable criteri fou un test d'habilitats bàsiques
(Iowa Test of Basic Skills (ITBS)) que incloïa subtests de vocabulari, lectura,
llenguatge, habilitats d'estudi i matemàtiques. Van resultar millors predictors els
tests de vocabulari (PPVT), l'escala de llenguatge (PLS), i el test d'habilitats
visomotrius (VMI).
També relacionats amb el llenguatge, els autors de l'informe del
Departament d'Educació de l'Estat de Maryland (1990) esmenten la manca
d'habilitats per expressar idees, la manca d'habilitats per comprendre la paraula
parlada, les dificultats per aprendre a llegir, i les pobres habilitats de comprensió
com a variables que augmenten el risc de fracàs escolar. Roddy (1990) i Archer et
al (1982) esmenten les pobres habilitats de lectura i comunicació i el llenguatge
inadequat com a variables associades al risc de fracàs escolar. Simner (1983,
1988) troba que els problemes d'escriptura al parvulari i els errors freqüents en
l'escriptura de lletres són predictors del rendiment acadèmic.
Sobre amb el tema de les habilitats dels nens com a factors de risc hem
trobat dos estudis que intenten trobar variables que prediguin la posterior
pertinença dels nens a grups de risc. Un d'aquests estudis és el realitzat per
Kochanek i Kabacoff (1990) i el segon per Williams, Gridley i Treloar (1989).
En el primer d'aquests estudis hi participen tots els nens participants del
"National Collaborative Perinatal Project" de Rhode Island (EEUU). Es tracta
d'un estudi l'objectiu del qual era esbrinar les relacions entre condicions prenatals
i perinatals i les subsegüents capacitats intel·lectuals, físiques i educatives. El
grup experimental estava composat per 268 adolescents que presentaven alguna
disminució i el grup control estava format per 268 adolescents sense cap tipus de
disminució. Per realitzar l'estudi es van recollir dades des del naixement fins als 7
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anys sobre les característiques dels nens i factors familiars que podien predir la
presència de dificultats a l'adolescència. Un dels resultats a destacar és que les
habilitats del nen dels 4 als 7 anys van resultar millors predictors del fet de
pertànyer a grups de risc a l'adolescència que no pas el nivell educatiu de la
mare. No van reultar bons predictors ni la història de l'embaràs, ni la història
mèdica i reproductiva de la mare, ni les condicions del naixement. En base a
aquests resultats els autors alerten de la possibilitat d'incórrer en mals
diagnòstics si la identificació primerenca dels infants en situació de risc es
realitza sobre la base del retard o d'esdeveniments mèdics ocorreguts entre els O
i els tres anys. Això és important perquè posa l'accent en la necessitat de ser molt
cautelosos a l'hora d'identificar infants en situació de risc. Malgrat que parlar
d'infants en risc comporta situar-se abans que el problema es desenvolupi, cal
anar en compte amb quins són els factors sobre la base dels quals es realitza la
identificació. Cal tornar a recordar que parlar de risc és parlar en termes
^incertesa i de relativitat i que si la identificació dels infants en risc té algun
sentit aquest no és etiquetar els infants -a pesar que el perill hi és- sinó millorar
les intervencions educatives per tal que disminueixi la probabilitat que aquest
problema incert es desenvolupi.
L'altre estudi esmentat que intentava predir la pertinença a grups de risc es
va realitzar a Indiana (EEUU) sobre 40 nens de 55 a 72 mesos d'edat i els seus
pares (Williams et al (1989). Les variables predictores foren una escala de
desenvolupament del Minnesota Preschool Inventory (MPI) que fou resposta pels
pares i el test TIP-SF que avaluava motricitat, visió, conceptes visuals, oïda i
comunicació. La variable criteri era pertànyer o no a un grup de risc que
s'identificava amb el Teacher Rating Scale, respost pels mestres 30 dies després
que els nens haguessin començat a anar a escola. Amb aquesta escala els mestres
donaven l'opinió sobre: habilitats d'autoajuda, coordinació motriu fina, escoltar,
llenguatge expressiu, coneixement general i comprensió. El millor predictor va
resultar ser una combinació del test de desenvolupament del MPI i el TIP-SF.
Cal dir, no obstant, que l'assignació dels infants a grups de risc només 30 dies
després d'haver iniciat l'escolarització posa en dubte els resultats d'aquesta
investigació ja que no hi ha garanties que la mesura de la variable criteri sigui
prou fiable.
Mantzicopoulos i Morrison (1990) van realitzar una recerca amb la
finalitat d'examinar les diferències entre infants que es queden un any més al
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parvulari, els que promocionen, i els que són situats en un programa de parvulari
transitori abans de començar l'experiència del parvulari ordinari14. El grup que no
promociona i el que segueix el programa transitori són els que els autors
consideren grups de risc. Van utilitzar diferents mesures sobre: orientació
espacial i temporal considerada bàsica per iniciar la lectura, desenvolupament,
intel·ligència i estatus socioeconòmic. La conclusió general d'aquest estudi és que
no hi ha diferències entre els dos grups de nens en risc (el grup que no
promociona i el que segueix el programa transitori) si bé els mestres sembla que
tenen unes expectatives millors del grup que segueix un programa transitori de
preescolar que del grup de nens que no promociona:
"Els resultats d'aquest estudi indiquen més similituds que diferències entre els dos
grups d'infants en risc. La manca de problemes de conducta en el grups transitori i
les prediccions més positives dels mestres poden situar en avantatge els nens que
seguexien programes transitoris, si més no inicialment. [...] Els resultats indiquen
clarament la presència tant de problemes acadèmics com conductuals en el grup que
no promociona." (Mantzicopoulos i Morrison, 1990:331)

D'altra banda, el rendiment en les habilitats bàsiques i els problemes de
conducta sembla que són aspectes a tenir presents de cares a la identificació
d'infants en situació de risc, pel fet que es troben diferències entre el grup que
promociona i el que no promociona en aquests aspectes. Tampoc podem passar
per alt la importància que sembla que tenen les expectatives dels mestres,
sobretot quant al seu efecte sobre I'autoestima dels infants, ja a nivell de
parvulari.

14 Tal com exposen Mantzicopoulos i Morrison (1990), és sota els auspicis del Gesell Institute
que s'ha extès a EEUU un corrent que creu que un gran nombre de problemes escolars són el
resultat de demanar als nens que realitzin tasques per les quals no tenen el nivell de
desenvolupament adequat. Com a conseqüència de l'èmfasi en el maduresa de desenvolupament i
malgrat la manca de suport empíric adient pel concepte, abans d'entrar al parvulari i durant el seu
any de parvulari els nens són valorats formalment o informal per tal de determinar si estan
preparats per començar el currículum escolar regular. Si el nen no està preparat, no es podrà
beneficiar de l'experiència de parvulari típica i de la promoció al primer grau. En aquests casos
les escoles recomanen o bé estar un any més a casa o bé passar una altre any a l'escola. Un any
més a l'escola implica ubicar el nen en un dels diferents programes de parvulari, repetir el mateix
currículum (repetir), o ubicar-se en un dels primers graus transitoris. El parvulari transitori és una
altra forma de rentenció. En molts discrictes escolars els programes de parvulari regulars posen
molt d'èmfasi en l'adquisició d'habilitats acadèmiques. Com a conseqüència, es pot argumentar
que un nen al qual li manquin aquestes habilitats pot tenir una quantitat important de tensions.
Faltant-li aquestes habilitats per fer front amb èxit a les demandes acadèmiques del seu programa,
poden esdevenir més vulnerables a una sèrie de problmes socials, conductuals i d'aprnentatge.
Aquests infants són considerats en situació de risc de fracàs escolar abans que entrin en el
sistema.
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Dins dels bloc de les característiques individuals podem incloure
variables que fan referència als processos d'aprenentatge dels estudiants.
S'esmenten variables com els problemes d'atenció (Maryland State Education
Department, 1990; Payne et al, 1991; Roddy, 1990), la pobra concentració
(Roddy, 1990; Maryland State Education Department, 1990), les dificultats per
seguir directrius o normes a l'escola i a l'aula, la manca d'habilitats per treballar
de forma independent, els problemes per completar tasques, i la impaciència, és a
dir, fer les coses abans d'escoltar (Maryland State Education Department, 1990).
Cooper i Speece (1990a, 1990b) utilitzen diferents indicadors per
identificar grups de risc. Cal assenyalar, però, que aquests autors no es refereixen
a risc de fracàs escolar sinó a grups de risc de ser derivats a serveis d'educació
especial. Com a indicadors utilitza diferents tipus de mesures: intel·ligència,
habilitats relatives al treball, habilitats interpersonal, llenguatge i rendiment
acadèmic. L'estudi resulta interessant perquè els indicadors que utilitza per
detectar els grups de risc es refereixen a variables observables des de l'escola. La
conclusió que obtenen és que, exceptuant la intel·ligència, els perfils obtinguts
pels autors que constitueixen grups de risc tenen nivells baixos en les habilitats
relatives al treball, en les habilitats interpersonal i en el processament del
llenguatge. Les habilitats relatives al treball inclouen: desoganització,
distractibilitat i no acompliment de les tasques, i entre les habilitats
interpersonal figuren l'agressivitat física i verbal i destructivitat15.
Waxman, i Padrón (1987) fan referència als riscs associats amb el domini
cognitiu limitat dels estudiants. El seu plantejament, no obstant, no és tant el de
considerar aquestes variables com a elements per detectar nens en risc sinó com a
variables a considerar per elaborar i implementar programes destinats a a millorar
el rendiment acadèmic de nens que pertanyen a grups de risc. Els autors parlen de
tres tipus de coneixements o sabers. El coneixement declaratiu, que implica el
coneixement sobre alguna cosa, es crea connectant nova informació amb
elements de coneixement previ per tal de crear significats. El coneixement
processual, o coneixement sobre com es fa alguna cosa, implica tant el
reconeixement de pautes procedimentals com els procediments de seqüenciació
de l'acció. El coneixement condicional es aquell coneixement sobre quan o en
quines condicions s'hauria de fer una determinada cosa, i ha estat estat vinculat a

anglès, disruptiveness.
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l'ús d'estratègies efectives. Si els estudiants no saben quan aplicar principis,
conceptes i estratègies, el seu coneixement roman inert. Pels autors, el domini
cognitiu limitat es defineix com la manca de coneixement processuaï i
condicional que tenen els estudiants.
Pel que fa al rendiment i a la història escolar dels estudiants, Payne et al
(1991) esmenten com a factors de risc el fet de tenir una història acadèmica
pobra, és a dir, una història caracteritzada per la repetició de cursos i, fins i tot
l'abandonament així com l'absentisme escolar (Frymier et al, 1989; Maryland
State Education Department, 1990; Roddy, 1990; Weber, 1989), i les pobres
realitzacions en els tests, especialment de lectura i de matemàtiques. Per Roddy
(1990) una historia de fracas escolar, unes realitzacions acadèmiques pobres i la
presencia de dificultats d'aprenentatge són també factors de risc de fracàs escolar.
Per Frymier et al (1989) i pel Maryland State Education Department (1990) el fet
de repetir curs constitueix una de les variables en base a les quals sovint
s'identifiquen subjectes en situació de risc de fracàs escolar. El problema és fins a
quin punt podem utilitzar aquestes variables per a identificar infants en situació
de risc de fracàs escolar si totes elles impliquen el problema ja s'està
desenvolupant. Si parlem de risc de desenvolupar unes dinàmiques escolars
negatives i, en darrer terme, de risc de fracàs escolar, la història acadèmica pobra,
la repetició de cursos, i l'abandonament són ja signes clars de la presència de
problemes i denoten que les dinàmiques escolars negatives ja s'estan
desenvolupant.

5.3.

Altres circumstàncies

Dèiem en començar aquest apartat que a vegades, d'entre les variables que
es considera que incideixen negativament en el procés escolar i en els resultats
d'aprenentatge dels infants, algunes constitueixen, de fet, problemes en si
mateixes. Alguns autors les anomenen circumstàncies extenuants (Weber, 1989)
Així, per exemple, Frymier et al (1989) esmenta l'haver estat agredit físicament o
sexual, l'ús de drogues, l'haver intentat suïcidar-se, l'abús de l'alcohol, l'embaràs i
la paternitat a l'adolescència com a factors de risc. En aquests casos, més que
parlar de factors de risc i de situacions de risc, hauríem de parlar ja de situacions
problemàtiques en les quals el fracàs escolar s'afegeix a un cúmul d'experiències
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negatives. Tornem a insistir que el que cal es definir els resultat en relació al qual
s'està parlant de risc. Així, podem parlar de risc de veure's agredit físicament al sí
de la família, o bé que l'agressió és un factor de risc que augmenta la probabilitat
que l'infant desenvolupi problemes de salut mental.

5.4.

Conclusió

Situant-nos des de la perspectiva de l'escola, i atenent-nos a les
definicions de factor de risc que hem presentat en aquest capítol ens adonem que
moltes de les variables que s'han esmentat aquí com a possibles factors de risc,
serien en realitat marcadors de risc. Per exemple, les variables contextuáis
familiars de tipus estructural constituirien marcadors de risc, però no factors de
risc ja que són difícilment modificables mitjançant les accions educatives que pot
dur a terme l'escola. Aquestes variables ens servirien per identificar infants més
vulnerables a desenvolupar unes dinàmiques negatives a l'escola, però la
intervenció s'hauria d'articular en funció dels factors de risc i tenint en compte
també la presència de factos protectors.
Així, el tema del risc de fracàs escolar i dels factors de risc es pot abordar
des de dues perspectives que són complementàries. En primer lloc, hauríem de
conèixer quins són els factor s que identifiquen grups exposats al risc del fracàs
escolar. La recerca sobre les variables que s'associen al fracàs escolar ens pot ser
útil per trobar aquest tipus de variables. En segon lloc, quines variables ens
poden servir per identificar situacions de risc d'individus concrets i, dintre
d'aquestes, quines poden ser útils per identificar les situacions de risc des de
l'aula escolar, amb el benentès que aquesta identificació només té sentit en la
mesura que serveixi per articular estratègies d'intervenció educativa. En ambdós
casos ens estem referint a variables que s'associen al fracàs escolar, no a
indicadors del fracàs escolar com poden ser l'absentisme, l'abandonament, o el
mateix rendiment insuficient. El problema en relació al qual analitzem les
situacions de risc és el fracàs escolar amb tots els seus indicadors. La distinció
entre els dos tipus de factors és important perquè les estratègies d'identificació i
d'intervenció variaran segons si ens situem en una perspectiva o en una altra.
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Tot el que hem estudiat fins aquí sobre les definicions de risc, factors de
risc i factors protectors, infants en situació de risc i la seva identificació és el que
esn serveix de base per concretar un model d'anàlisi de les variables que
incideixen en el rendiment escolars des de la perspectiva del risc, és a dir, amb
una orientació cap a la prevenció.

6.
EL MODEL PER A L'ANÀLISI DE LES VARIABLES QUE INCIDEIXEN EN EL
Risc DE FRACÀS ESCOLAR
Per descriure el model que presentem tot seguit ens basem en les
aportacions de les investigacions sobre variables que incideixen en el rendiment
escolar -que hem exposat al capítol segon- i en les aportacions derivades del
tractament del tema del risc en l'àmbit educatiu -exposades en aquest tercer
capítol. Fem una ràpida revisió d'aquestes aportacions per passar seguidament a
descriure el model.
En el capítol segon havíem arribat a la conclusió que malgrat les
nombroses investigacions que estudien la influència que moltes variables
exerceixen sobre el rendiment dels estudiants, les seves aportacions ens ajuden
poc a establir quines variables poden ser rellevants per a la prevenció del fracàs
escolar. Difícilment es podia partir únicament de les troballes d'aquestes
recerques per arribar a determinar quines variables poden constituir signes de risc
que ens permetin identificar les situacions de risc. Amb tot, algunes variables
destacaven per la seva elevada influència en el rendiment: l'aptitud verbal,
l'autoconcepte i l'autoestima, amb les seves dimensions específiques, les
habilitats i el comportament social dels infants, l'autoresponsabilitat en els
aprenentatges i les habilitats d'autoaprenentatge, els hàbits d'estudi, les
característiques del medi familiar i el clima educatiu i afectiu al si de la família.
Dins de les variables escolars destacàvem les actituds, les opinions i les
expectatives dels professors respecte als estudiants. Algunes d'aquestes variables
són susceptibles de ser modificades mitjançant la intervenció educativa escolar.
Entre elles citàvem l'autoestima i l'autoconcepte, l'autoresponsabilitat en els
aprenentatges i les habilitats d'autoaprenentatge. Les variables més dinàmiques
com el clima educatiu familiar sembla que tenen un paper més important que les
variables de tipus estructural en l'explicació de les diferències de rendiment entre
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els estudiants. La classe social i els seus indicadors com el nivell de renda, la
categoria socioprofessional dels pares, etc., i les variables estructurals familiars
com el nombre de membres de la família i el lloc que ocupa el subjecte entre els
germans, són variables que produeixen diferències entre grups però no poden
explicar les diferències de rendiment escolar que entre dos alumnes particulars
que tenen una situació sociocultural familiar semblant. Des de la perspectiva de
l'escola i del que és modificable mitjançant la intervenció educativa que s'hi duu
a terme, aquestes variables resulta que són poc modificables. En resum, les
aportacions de les recerques sobre variables que influeixen en el rendiment ens
aportava poca informació sobre quines podien ser rellevants de cares a disminuir
el risc de desenvolupar unes dinàmiques escolars negatives. Dèiem que
probablement la revisió de la literatura sobre el tema del risc i dels factors de risc
ens podia ajudar en aquest sentit.
La revisió de la literatura sobre el risc ens ha aportat a definir què
entendrem, per factor de risc i factor protector, i per situació de risc referint-nos
al problema del risc de desenvolupar dinàmiques escolars negatives amb el
consegüent fracàs escolar. La utilització d'aquests conceptes en l'àmbit de la
intervenció educativa escolar ens obliga a situar-nos en una perspectiva
preventiva que és, de fet, la que ens interessa. La recerca de variables rellevants
per a la prevenció, des de l'aula escolar, de les dinàmiques escolars negatives, que
consititueix l'objectiu de la tesi, passa, des d'aquest punt de vista, per la
identificació dels factors de risc.
j

El terme factor de risc inclou les característiques que dèiem que havien
de tenir les variables que fossin realment rettevàms per dur a terme una
intervenció escolar preventiva. De la revisió de la literatura sobre el risc es
desprèn, en primer lloc, que es pot parlar de factor de risc sempre i quan el
propòsit sigui la intervenció preventiva. En base als factors de risc -juntament
amb els marcadors de risc- es poden identificar les situacions de risc. Per tant,
conèixer el factors de risc de fracàs escolar implica conèixer variables rellevants
per a la identificació de les situacions de risc. A més d'això, els factors de risc
han de ser necessàriament variables modificables mitjançant la intervenció
preventiva. Com que el que ens interessa és la prevenció del fracàs escolar que es
pot dur a terme des de l'escola, els factors de risc hauran de ser variables
modificables mitjançant la intervenció educativa que s'hi pot dur a terme. La seva
modificació contribueix a disminuir el risc; per tant, tal com hem vist en aquest
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tercer capítol, podrem parlar que una variable es un factor de risc de fracàs
escolar si la seva modificació mitjançant la intervenció educativa escolar
contribueix a disminuir el risc de fracàs escolar ja que només en aquest cas es
podrá parlar d'acció preventiva.
També en aquest tercer capítol hem revisat les aportacions de la literatura
sobre les variables emprades per identificar situacions de risc. Hem vist que per
identificar infants en risc de fracàs escolar s'han emprat tant variables del context
sociofamiliar de l'estudiant com variables personals. D'entre les primeres s'han
considerat factors de risc molts aspectes referits al clima educatiu i afectiu
familiar, encara que també la pertinença a grups socials desafavorits ha estat
considerada factor de risc. Quant a les característiques personals dels estudiants,
s'han considerat factors de risc variables relacionades amb les actituds i l'interès
de l'infant vers l'escola i el treball escolar, aspectes emocionals entre els que
s'inclou la baixa autoestima, la manca d'autoconfiança i les baixes expectatives
vers un mateix, conductes relacionades amb les habilitats de l'infants per
interrelacionar-se amb els altres, capacitat intel·lectual i desenvolupament de
l'infant en tots els aspectes, habilitats acadèmiques, especialment les relacionades
amb el llenguatge, i algunes variables relacionades amb el procés d'aprenentatge.
No obstant, cal tornar a insistir que manquen investigacions que aportin dades
sobre si realment aquestes variables són o no factors de risc en els sentit que els
hem definit; especialment, falten recerques sobre quins efectes té la intervenció
educativa sobre aquestes variables en la disminució del risc de fracàs escolar.
En funció d'aquest marc teòric exposat en el segon i en aquest tercer
capítol, definim el model per analitzar, des de l'aula escolar, les variables que
incideixen en el rendiment escolar i, consegüentement en l'èxit i fracàs escolar.
El model es presenta des de la perspectiva de la prevenció; per tant, l'anàlisi que
proposem dur a terme consisteix a identificar quines variables són rellevants per
a la prevenció. Proposem aquest model com a base per identificar els factors de
risc i els factors protectors del fracàs escolar. Cal remarcar que plantegem
l'anàlisi des de l'aula escolar, és a dir, ens situem en la perspectiva de l'acció
preventiva que es pot dur a terme des de l'aula escolar. Això és important perquè
condiciona la selecció de les variables que han d'incorporar-se en el model.
Constitueix la concreció de totes les aportacions que hem exposat fins ara.
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El model consta de tres components: les variables agrupades en blocs
segons si són característiques del medi sociofamiliar, de l'ambient d'aprenentatge
o de l'alumne; les relacions entre aquests grups de variables; i la funció
d'aquestes variables en relació al risc de fracàs escolar des de la perspectiva de
la prevenció a l'aula. Les variables i les seves relacions es presenten a la figura 5,
mentre que lo. funció de les variables en relació al risc, així com la seva relació
amb la identificació de situacions de risc i la intervenció preventiva es presenten
a la figura 6.
La selecció de les variables que hem inclòs en el model l'hem feta tenint
en compte dos punts. D'una banda, tenint en compte que ens situem a l'aula, hem
pres en consideració aquelles variables que, en base aNlaJ'estudi teòric realitzat,
podem pensar que són més modificables mitjançant la intervenció educativa a
l'aula. De l'altra, a través de la revisió d'investigacions sobre el rendiment escolar
havíem conegut un seguit de recerques que es situaven en la perspectiva de
considerar que els estudiants tenen un paper actiu en la realització dels seus
aprenentatges (Wang i Peverly 1987). Això és important pel model que
presentem perquè posa l'accent sobre el fet que a l'aula, els mestres es troben amb
un conjunt d'infants que provenen de medis socioculturals diferents, amb trets
personals diferenciats, amb diferents actituds i motivacions vers l'escola i vers
l'aprenentatge, amb diferents maneres d'enfrontar-se a les tasques d'aprenentatge,
amb els quals cal treballar i pels quals cal adequar les intervencions educatives.
La consideració de l'estudiant com a mediador entre els condicionants
sociofamiliars i escolars, i els seus aprenentatges és un enfocament que recollim
en aquest model. Des d'aquesta perspectiva l'alumne arriba a l'escola i a l'aula
amb tot un bagatge de característiques i amb un conjunt d'influències del seu
entorn familiar i social, amb unes determinades actituds i motivacions, que fan
que cada estudiant s'enfronti de maneres diferents als processos d'aprenentatge.
És a dir, l'alumne, davant d'una situació d'aprenentatge, la interioritza i hi
reacciona, expressant-se en unes determinades execucions escolars sobre les
quals els professors realitzen un judici de valor, com a conseqüència del qual el
subjecte obté un determinat rendiment escolar. Basant-nos en Wang i Peverly
(1987) hem considerat totes aquelles variables que es relacionen amb
l'aprenentatge a l'aula, en com l'alumne s'hi enfronta i en les seves
característiques en tant que estudiant i aprenent, així com les característiques de
l'ambient d'aprenentatge. Els blocs de variables principals seran:

245

r

•Expectatives
iels pares
Interèspel
reball escolar
Actituds ven
t'escola

-Situado
econòmica
-Nombre
de membres
-Nivell
educatiu
-Etc.

Qualificacions
escolars
obtingudes

Rmdiment
anterior

Habilitats per
a la interacció
social

atribució de les causes
de l'èxit í el fracàs escolar

- Autoresponsabilitat
en els aprenentatges:
motivació per a l'èxit,
lloc
de
control,

- Actituds i motivacions vers l'escola i el
treball escolar

- Autoconcepte i autoestima

Hàbits d'estudi

- Coneixement sobre la
matèria
- Coneixement de les
característiques de la tasca i
de l'ambient d'aprenentatge.
- Percepcions de les
característiques
de
coneixement pròpies i dels
altres
- Habilitats sobre com
aprenedre: coneixement i ús
d'estratègies per a realitzar
tasques de forma eficient
- Habilitats metacognitivcs

Habilitats d'autoaprenentatge

Característiques del
procés
d' autoaprenentatge
de
i

^Adquisició d'hàbits

- Canvis de les formes
de realitzar les tasques

- Canvis actitudinals

Adquisició
coneixements
habilitats

.

Aprenentatges

Figura 5 : Variables que incideixen en el rendiment escolar, modificables mitjançant la intervenció educativa escolar
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Figura 6: Marcadors de risc, factors de risc i factors protectors des
de la perspectiva de la intervenció preventiva a l'aula escolar

1.

Característiques de l'estudiant més vinculades a l'aprenentatge, que inclou
les actituds vers l'escola i els aprenentatges; l'autoresponsabilitat en els
aprenentatges, que inclou motivació per l'èxit, lloc de control i atribució de
la causalitat, l'autoconcepte i rautoestima de l'estudiant.

2.

Característiques del procés d'autoaprenentatge de l'estudiant. Incloem aquí

3.

tant les habilitats sobre com aprendre com les habilitats metacognitives i
totes aquelles destreses i coneixements dels estudiants més directament
relacionades amb les estratègies i tècniques que utilitza l'estudiant per
aprendre. També els hàbits d'estudi.
Les habilitats socials de l'infant. Les hem inclòs perquè a partir de la

4.

literatura hem trobat que poden esdevenir factors protectors o factors de
risc que podrien servir per identificar situacions de risc de fracàs escolar.
Malgrat que no tinguin una relació tan directa amb els aprenentatges com
les característiques esmentades en els dos punts anteriors les habilitats que
desenvolupi l'infant per relacionar-se amb els altres poden influir en l'opinió
que el professor es forma de l'esudiant i, per tant, en les avaluacions que
aquest fa sobre els seus aprenentatges.
Hem inclòs també el rendiment anterior en tant que, tal com hem vist en un

5.

alte capítol, influeix en la imatge que l'infant es forma de si mateix com a
estudiant i en la imatge que se'n formen els professors.
Variables referides a l'escola i a l'ambient d'aprenentatge, que inclouen
l'estil docent del mestre, el tipus de treball que es fa a l'aula, l'atenció que els
professors donen als alumnes, els companys, les característiques del
currículum.

Dins de les característiques sociofamiliars influeixen en les
característiques personals de l'estudiant i en la manera com s'enfronta als
aprenentatges. Hem considerat dos blocs de variables: les característiques
estructurals de la família com poden ser la situació econòmica, la seva
composició, el nivell educatiu dels pares, etc., i els trets de caràcter més dinàmic,
entre els que assenyalem aquells que es relacionen més directament amb l'infant
com a alumne: les expectatives que els pares tenen vers els fills, l'interès que
mostren pel treball escolar dels seus fills, les seves actituds vers l'escola i el
sistema educatiu en general, etc.
De totes aquestes variables n'hi ha algunes que, en base l'estudi teòric
realitzat, podem dir que són modificables mitjançant la intervenció educativa
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escolar. Aquestes són els trets familiars dinàmics, en els quals la intervenció
educativa ides de l'escola pot tenir-hi certa incidència, especialment en els
aspectes més relacionats amb les actituds i expectatives dels pares vers els seus
fills; les característiques de l'alumne vinculades als aprenentatges, és a dir, els
trets actitudinals i les característiques del procés d'autoaprenentatge, i les
habilitats socials dels infants; i les característiques de l'ambient d'aprenentatge
que són -o haurien de ser- les variables més dmodificables tal com assenyalàvem
anteriorment.
La relació entre aquests blocs de variables, V aprenentatge i el rendiment
escolar l'hem establert partint de la perspectiva de considerar l'estudiant com a
mediador en els seus aprenentatges. La investigació sobre el rendiment escolar
ens suggeria que moltes de les variables que hi incidien -edat, pertinença a grups
socials, pertinença a grups ètnics, etc.- no són modificables a través de la
intervenció escolar, si bé tots aquests condicionants influeixen en l'infant, el qual
desenvolupa un seguit de motivacions, actituds, i unes maneres particulars de
concebre l'escola i l'aprenentatge, i d'enfrontar-se als aprenentatges. No obstant ja
hem dit que alguns trets familiars de caire dinàmic són susceptibles de ser
modificats mitjançant la intervenció educativa escolar. Amb tot, les
característiques que tenen un grau de modificabilitat més elevat són les que,
seguint la terminologia de Wang i Peverly (1987), es refereixen a
Vmtoresponsabilitat en els aprenentatges -motivació per l'èxit, lloc de control i
atribució de la causalitat, molt vinculades també a l'autoconcepte- i les habilitats
d'autoaprenentatge, especialment les habilitats sobre com aprendre, les habilitats
metacognitives i els hàbits d'estudi.
Per això, hem estructurat el model de manera que l'espai central estigui
ocupat per aquest un conjunt de variables que funcionen com a variables
mediadores entre l'entorn social i familiar i escolar de l'individu i els
aprenentatges que aquest realitza a l'escola, que hem inclòs dins el quadre de
variables personals. La identificació d'infants en situació de risc a l'aula ha de
tenir molt presents les característiques dels subjectes més relacionades amb els
aprenentatges i amb l'autoresponsabilitat dels subjectes vers el seu aprenentatge.
El clima escolar, les característiques de l'ambient d'aprenentatge, i les
intervencions educatives que tenen lloc a l'escola l'afecten d'una o altra forma en
base a les seves característiques personals, mentre que, al mateix temps,
desenvolupa unes determinades característiques relatives als seus propis
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processos d'autoaprenentatge. Els mateixos aprenentatges adquirits entren a
formar part del bagatge personal de l'individu amb el qual s'enfronta al repte dels
nous aprenentatges. A la figura 5 queda reflectit que les variables més vinculades
als processos d'aprenentatge juguen un paper mediador entre l'aprenentatge de
l'estudiant i una multiplicitat de factors associats amb les característiques dels
estudiants individuals i les característiques específiques de l'ambient
d'aprenentatge. Es parteix de la idea que aquests dos conjunts de variables
tindran uns efectes interactius i significatius sobre la utilització d'habilitats
d'autoaprenentatge emprades pels estudiants per realitzar els seus aprenentatges.
Al mateix temps, es suposa que aquestes habilitats tindran un impacte sobre els
resultats de l'aprenentatge. D'acord amb aquest model, l'infant porta a l'aula el seu
propi perfil, les seves característiques que, en interacció amb elements particulars
de l'ambient d'aprenentatge de l'aula, es derivaran en certes conductes que poden
ser o no d'autoaprenentatge. Conèixer quines d'aquestes característiques poden
consituir factors de risc de fracàs escolar i quines factors protectors pot ajudar a
l'hora de planificar els processos educatius amb l'objectiu de prevenir el fracàs
escolar.
Pel que fa la funció d'aquestes variables en relació al risc de
desenvolupar dinàmiques escolars negatives podem considerar tres possibles
funcions: variables que funcionen com a marcadors de risc, com a. factors de risc
o com a factors protectors. La figura presenta la relació de les variables amb
aqustes funcions.
Des del punt de vista de la intervenció educativa a l'aula escolar,
constitueixen marcadors de risc aquelles variables relacionades amb
característiques personals o contextuáis que no són modificables mitjançant la
intervenció educativa escolar. Són variables que defineixen grups vulnerables als
factors de risc de fracàs escolar. La història i la recerca han mostrat que algunes
circumstàncies ambientals augmenten la probabilitat que els nens experimentin
retards de desenvolupament i trobin dificultats en assolir les expectatives dels
nivells inicials de l'escola. Els marcadors de risc provenen bàsicament dels
aspectes estructurals de la família i de Yentorn social del nen. Les variables
contextuáis estructurals, inclouen les característiques sòcioeconòmiques i
culturals de la família, ocupació, salut, tamany familiar, lloc de residència,
estructura familiar, etc. Així, les situacions de risc poden venir en part
determinades per aquest tipus de variables. No obstant, el nivell sòcioeconòmic
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familiar, les dimensions de la família no són variables sobre les quals l'escola
pugui intervenir. Aquestes variables incideixen directament en l'infant i afecten el
seu desenvolupament escolar, les seves característiques personals, les seves
maneres d'enfrontar-se a l'escola i als aprenentatges. Des de l'aula escolar, tot
aquest conjunt de variables constitueixen marcadors de risc perquè són variables
que ens permeten identificar grups vulnerables al risc de fracàs escolar però no
són directament modificables mijtancant la intervenció educativa a l'aula.
Des de la perspectiva de l'aula escolar constituirien factors de risc
aquelles variables que es troben associades al risc de desenvolupar dinàmiques
escolars negatives conduents al fracàs escolar que són modificables mitjançant la
intervenció educativa escolar. Poden ser factors de risc totes aquelles variables
relacionades directament amb l'aprenentatge escolar quan contribueixen a
augmentar la probabilitat que l'alumne desenvolupi unes dinàmiques escolars
negatives que el poden conduir a una situació de fracàs escolar. En el nostre
model els factors de risc poden derivar principalement dels aspectes referits a la
manera com l'estudiant s'enfronta als aprenentatges. Així, una baixa autoestima,
unes actituds negatives vers l'escola i el treball escolar, una baixa motivació per
l'èxit, un lloc de control extern, són possibles factors de risc. Igualment, la manca
d'habilitats d'autoaprenentatge o d'hàbits d'estudi poden esdevenir factors de risc
de fracàs escolar, o bé els aspectes referits a l'ambient d'aprenentatge. També les
característiques de l'ambient d'aprenentatge poden esdevenir factors de risc: unes
pobres expectatives dels professors vers els infants, un currículum o uns mètodes
didàctics inadequats a les necessitats dels infants poden esdevenir aspectes que
augmentin el risc que els infants desenvolupin dinàmiques escolars negatives.
Igualment, les variables contextuáis dinàmiques, que inclouen les
característiques del clima familiar, especialment aquelles que fan referència al
clima educatiu i al clima afectiu al si de la família, poden esdevenir factors de
risc si tenim en compte que l'escola pot plantejar-se incidir educativament en
alguns d'aquests aspectes: les expectatives dels pares, les actituds vers l'escola,
l'interès dels pares pel treball escolar dels fills, etc.
D'altra banda, els factors protectors serien aquelles variables que
disminueixen la probabilitat que un estudiant desenvolupi una situació de fracàs
escolar. Dit d'una altra manera, són factors que diferencien grups d'alt risc de
fracàs escolar que, finalment, tenen èxit a l'escola, dels que realment acaben
desenvolupant problemes de fracàs escolar. La idea de factor protector és
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important perquè d'alguna manera aquest tipus de factors explicarien per què
infants que es troben en situació de risc de fracàs escolar assoleixen un cert nivell
d'èxit a l'escola. Els factors protectors contribueixen a compensar els efectes dels
factors de risc.
Una mateixa variable pot constituir un factor de risc o bé un factor
protector segons la funció que exerceixi en un cas particular. Per exemple, una
baixa motivació per l'èxit podria constituir un factor de risc de determinat infant
mentre que una elevada motivació per l'èxit podria esdevenir un factor protector
o compensador en el cas d'un estudiant pertanyent a un grup de risc degut, per
exemple, a algun aspecte del seu context familiar. Així, els factors protectors
poden derivar també de les característiques de l'estudiant relacionades amb els
aprenentatges, de l'ambient d'aprenentatge i de les característiques sòciofamiliars.
La consideració de les variables que hem inclòs en el model com a factors
de risc o com a factors protectors dependrà de la situació particular de cada
infant. De cares a la pràctica educativa preventiva aquest model ens pot servir de
marc per identificar, dins l'aula escolar, les situacions de risc de desenvolupar
dinàmiques escolars negatives. Les variables incloses en el model poden
esdevenir factors de risc o factors protectors del risc de fracàs escolar. El model
ens pot servir per analitzar les situacions de risc de fracàs escolar que hauria de
contemplar: els marcadors de risc, els possibles factors de risc i els factors
protectors o compensadors del risc. La intervenció educativa que es pot dur a
terme des de l'aula amb finalitat preventiva haurà d'orientar-se a modificar els
factors de risc per tal de disminuir la probabilitat que es desenvolupin dinàmiques
negatives, o bé a mantenir i desenvolupar aquells aspectes que funcionin com a
factors protectors, per tal d'evitar que augmenti aquesta probabilitat.
Aquest model és, ara per ara, una hipòtesi. L'hem elaborat a partir de les
aportacions de la recerca educativa sobre el rendiment escolar i sobre els factors
de risc. Els investigadors que s'han plantejat la investigació sobre els factors de
risc són molt pocs i els resultats de les investigacions no aporten dades suficients
que ens permetin establir de manera concloent que les variables incloses en el
model poden tenir un paper rellevant com a factors de risc o bé com a factors
protectors. Malgrat que hem dit que el model pot servir per orientar la pràctica
educativa sobre la prevenció del fracàs escolar cal, paral·lelament, es realitzin
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investigacions que ens ajudin a millorar-lo. Aquest model pot servir de base per
dissenyar investigacions que es plantegin alguna de les següents finalitats
1. Aportar dades sobre quines variables constitueixen factors de risc de fracàs
escolar que puguin ser detectats el més aviat possible en el procés
d'escolarització dels estudiants i, sobretot, abans que la situació de fracàs
escolar es produeixi.
2. Aportar elements sobre quines variables funcionen com SL factors protectors,
és a dir, quines variables contribueixen a disminuir la probabilitat de fracàs
escolar en persones i grups vulnerables, és a dir, en situacions de risc. És a
dir, investigar quins factors han contribuït a l'èxit escolar de persones en
situació de risc.
3. Aportar dades sobre la utilitat del model per a articular intervencions
educatives realitzades a l'aula escolar que contribueixin realment a disminuir
el risc, és a dir, estudiar fins a quin punt determinades intervencions resulten
eficaces per a prevenir el desenvolupament del fracàs escolar.
L'estudi de casos que presentem en el pròxim capítol pretén ser una
contribució al que plantegem en el segon punt, és a dir, aportar informació sobre
variables que poden constituir factors protectors del fracàs escolar partint de
l'estudi d'individus que es troben en situació de risc.
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ESTUDI DE CASOS

CAPÍTOL IV: PLANTEJAMENT DE L'ESTUDI DE CASOS

1. INTRODUCCIÓ
El model que hem presentat és una hipòtesi de treball; en ell convergeixen
les aportacions de les anàlisis teòriques que hem exposat en els capítols anteriors.
Queda una feina per fer que és la de comprovar empíricament aquest model. Com
a mínim hi ha dos aspectes que cal estudiar amb profunditat sobre la base del
model presentat. Per un costat, cal estudiar si les variables que hi hem inclòs
poden considerar-se realment factors de risc, la qual cosa implica que han de
poder servir de base per a identificar situacions de risc de fracàs escolar, que han
de ser modificables mitjançant la intervenció educativa, produint-se d'aquesta
manera, una disminució del risc de fracàs escolar. Per l'altre costat, cal estudiar
quines d'aquestes variables desenvolupen un paper rellevant com a factors
protectors que ajuden a compensar el risc en aquells infants o grups que es troben
ja en situació de risc de fracàs escolar. El millor coneixement d'aquests dos punts
ens permetrà dissenyar intervencions, en el context de l'aula i de l'escola, que
contribueixin a la prevenció del desenvolupament de les dinàmiques escolars
negatives i, en darrer terme, del fracàs escolar.
L'estudi que presentem en aquest capítol es situa en el marc de referència
definit pel model. Mitjançant aquest estudi volem contribuir a estudiar si les
variables que hi apareixen poden constituir factors protectors del risc de fracàs
escolar. Ho farem a través de l'estudi de joves que, tot i trobar-se en situació de
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risc, han aconseguit un cert grau d'èxit a l'escola. Si aconseguim esbrinar quines de
les variables del model han contribuït a disminuir la probabilitat que aquests joves
arribin a la situació de fracàs escolar malgrat trobar-se en situació de risc, tindrem
algun element més per a conèixer quines variables hem de tenir en compte a l'hora
d'articular intervencions educatives de caire preventiu a l'escola.
La metodologia d'investigació que hem utilitzat ha estat l'estudi de casos.
El fet d'escollir aquest tipus de disseny, que s'emmarca en les tradicions
qualitatives d'investigació respon, com veurem, a la necessitat de trobar
enfocaments diferents de la recerca sobre el rendiment, l'èxit i el fracàs escolar. En
el segon capítol explicàvem que la investigació educativa havia tractat aquests
temes gairebé exclusivament mitjançant paltejaments metodològics quantitatius.
En aquest sentit, l'estudi que presentem representa un canvi de perspectiva
respecte al que ha estat durant molts anys la investigació sobre rendiment i fracàs
escolar en el nostre país.
Però no únicament ens ha motivat el canvi de perspectiva per a decidir fer
un estudi de casos. El fet de considerar que l'estudiant té un paper actiu en els seus
aprenentatges i que juga un paper mediador entre aquests aprenentatges i el
context va fer que consideréssim d'essencial importància la visió que els joves
tenien de les seves vivències sobre l'escola. Malgrat que partíem d'una hipòtesi
prèvia -el model- i que, per tant, el procés de recerca no ha estat estrictament
inductiu, ens interessava copsar la vivència del propi subjecte, la seva visió de
l'escola i del sistema educatiu en general, dels seus resultats. Descobrir les
experiències, les opinions, les motivacions, les actituds i les reflexions d'aquests
joves era un punt clau per a comprendre la seva situació. A més ens interessava
conservar les expressions dels subjectes entorn d'aquestes vivències. En aquest
sentit, l'estudi de casos era el tipus de metodologia que vam creure més adequada
per al nostre propòsit, amb una anàlisi qualitativa de les dades obtingudes.
Tot i que partíem del model i, per tant, d'una hipòtesi, la complexitat del
fenomen que preteníem estudiar feia difícil aïllar cada un dels seus aspectes. Més
aviat ens interessava copsar d'una manera global què havia portat aquests joves en
situació de risc a tenir èxit a l'escola. Es a dir, tot i que partíem del model per a
plantejar l'estudi, també estàvem oberts a tot el que es pogués desprendre de les
dades, encara que no hagués estat estrictament planificat. Un estudi qualitatiu ens
podia permetre copsar la presència de factors protectors que no havíem previst en
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el model, i això tenia per nosaltres més importància que l'intentar comprovar
estrictament si les variables del model podien ser o no factors protectors.

2. OBJECTIU DE L'ESTUDI DE CASOS
L'objectiu de l'estudi que presentem és buscar quines variables de les que
hem inclòs en el mosdel del risc han actuat com a factors protectors. Millor dit,
prenent com a marc de referència el model descrit, ens proposem identificar
quines variables han resultat rellevants per a explicar que alguns estudiants,
malgrat trobar-se en situació de risc, hagin assolit un cert nivell d'èxit a l'escola.
Pel fet que el model parteix del supòsit que els esudiants tenen un paper actiu en
els seus aprenentatges i que cada estudiant té una forma particular per a enfrontarse al repte dels nous aprenentatges ens hem plantejat arribar al coneixement
d'aquestes variables a través de les percepcions que els propis joves tenen de sí
mateixos com a estudiants, de les seves vivències a l'escola, amb els professors i
els companys, de la seva consciència dels recursos i estratègies que utilitzen per
fer front als aprenentatges escolars. El nucli de l'estudi el composen, doncs,
aquestes percepcions dels estudiants malgrat que no són ells l'única font
d'informació de la qual disposem.
La consecució de l'objectiu de l'estudi ens proporcionarà, tal com dèiem,
elements per a generar noves hipòtesis i, per tant, noves recerques sobre el tema
de l'èxit i el fracàs escolar i, sobretot per a articular intervencions educatives
preventives a l'aula. Els factors protectors són variables que explicarien que
individus dels quals s'havia predit o que tenien moltes probabilitats d'arribar a una
situació de fracàs escolar, no hi hagin arribat.
Tot i que en tornarem a fer referència a l'apartat de selecció dels casos,
avancem ja que la investigació es basa en l'estudi de joves que podem anomenar
"resilients", és a dir, de nois i noies que es troben en situació de risc de fracàs
escolar però que han tingut èxit a l'escola. La situació de risc l'hem determinat en
funció de el que en el model hem anomenat marcadors de risc, és a dir, en funció
de la pertinença dels joves a grups de risc. Des de la perspectiva del model, les
característiques socials i familiars dels estudiants defineixen grups de risc. Així,
hem escollit els casos de nois i noies que viuen en residències infantils i juvenils
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dependents de la Direcció General d'Atenció a la Infancia del Departament de
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Les condicions familiars
desfavorables són les que han portat aquests joves a viure en aquestes residències,
separats de le seves famílies. Dels infants i joves que vivien en aquesta situació
l'any 1993 a la província de Girona, hem seleccionat aquells que presenten un cert
nivell d'èxit escolar, que l'hem determinat mitjançant diferents indicadors:
1. el fet que hagin superat l'EGB i estiguin realitzant Formació Professional,
2. el fet que en el moment de dur a terme aquesta recerca estiguin estudiant
encara,
3. les qualificacions obtingudes especialment les del curs 1992-93 que era el
darrer que havien cursat abans d'iniciar aquestes investigació.
Estudiant alguns casos amb aquestes característiques obtindrem dades
sobre variables que han tingut un efecte compensador sobre els factors de risc
provinents del medi social i familiar dels subjectes, factors que, en el model del
risc, hem de considerar marcadors de risc pel fet que les característiques del medi
sociofamiliar no són modificables a través de l'acció educativa escolar.
El model del risc ens proporciona el marc teòric que justifica l'objectiu i el
disseny de l'estudi, la selecció de les variables i dels instruments, i la mateixa
anàlisi de les dades. El fet de partir d'aquest model per a dur a terme la
ainvestigació implica que la informació que obtindrem farà referència a variables
susceptibles de ser modificades a través de la intervenció educativa escolar.
Identificarem algunes variables que han exercit la funció de factors protectors en
aquests casos i que a més són identificables i poden potenciar-se des de l'escola.
Trobar variables que semblin rellevants per a explicar l'èxit escolar de nois i noies
que s'han trobat en situacions d'alt risc per causa de condicionants sociofamiliars,
serà valuós tant com a aspectes a tenir presenta en la identficació de situacions de
risc a l'aula, com per a dissenyar intervencions educatives preventives.

3. DEFINICIÓ DE LES VARIABLES
El model del risc ens ha servit de base per a seleccionar les variables a
estudiar. No obstant, en l'estudi no hem analitzat totes les variables que apareixen
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en aquest model. Tenint en compte que hem considerat que els estudiants tenen un
paper actiu en els seus propis aprenentatges i que el que ens interessa és obtenir
informació dels mateixos estudiants hem optat per a seleccionar aquelles variables
del model més relacionades amb les maneres com cada subjecte fa front a als
aprenentatges i al context on aquests es desenvolupen, és a dir, hem contemplat les
característiques dels estudiants més vinculades als aprenentatges, les
característiques del seu procés d'autoaprenentatge, i algunes característiques de
l'ambient d'aprenentatge. També hem tingut en compte els resultats escolars,
especialment en el sentit d'esbrinar com veuen els mateixos joves els resultats
obtinguts a l'escola.
Les variables relacionades a l'ambient sociofamiliar que hem esmentat en
el model ens han servit com a marcadors de risc per a seleccionar els casos de
l'estudi. Sabem que les característiques de l'entorn social i familiar dels joves ha
estat desfavorable per diferents raons que van motivar que -via judicial- els nois i
noies ingressessin en una residència infantil. No hem entrat en els detalls d'aquesta
situació familiar perquè hem entès que suposaria violar la intimitat dels estudiants,
la majoria dels quals són encara menors d'edat. Per als nostres propòsits en teníem
prou amb conèixer que els nois i noies pertanyien a grups d'alt risc de
desenvolupar unes dinàmiques escolars negatives conduents
fracàs escolar.

a la situació de

La figura 7 presenta les variables del model que hem seleccionat per a
realitzar aquesta investigació. Les variables que formen part de l'estudi ja han estat
definides en el capítol segon de la tesi. No obsant, recordem aquí aquestes
definicions i les relacionem amb l'estudi de casos.

3.1. Les característiques de l'estudiant
De les variables classificades com a característiques de l'estudiant hem
pres en consideració en aquest estudi les actituds i les motivacions per a l'escola i
el treball escolar, Vautoresponsabilitat en els aprenentatges, {'autoestima i
l'autoconcepte, així com el rendiment que l'estudiant ha obtingut en els cursos
anteriors. No hem contemplat la variable habilitats socials perquè resultava difícil
que els nois ens poguessin proporcionar informació sobre les seves pròpies
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Característiques
sociofamiliars

EL CONTEXT
- Característiques del
grup classe
- Relació amb els
companys

EL CURRÍCULUM
- Assignatures
- Organització del
treball a l'aula
- Tasques i activitats

5L PROFESSOR/A
- Concepte de l'estudiant
- Expectatives vers els
estudiants
- Estil docent
- Relació de l'estudiant
amb els professors.

Ambient
d'aprenentatge

Quah&caciGQS
escolars
obtingudes

Rendiment
anterior

- Autoresponsabilitat
en els aprenentatges:
motivació per a l'èxit,
lloc de
control,
atribució de les causes
de l'èxit i el fracàs escolar

- Motivació vers
l'escola i el treball escolar

- Actituds vers l'escola
i el treball escolar

- Autoconcepte i autoestima

Característiques
actitudinals

Temps de decicació, constància,
organització, concentració.

làbils d'estudi

- Habilitats metacogoitives
(identificació
de les
demandes, planificació de les
tasques, autosupervisió)

Coneixement i ús
d'estretègies per a realitzar
taques de form aeficient:
habilitats sobre com aprendre.

Habilitats d'autoaprenentatge

Característiques del
procés
d'autoaprenentatge

Figura 7: Variables del model contemplades a l'estudi de casos
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habilitats socials. Les habilitats socials es refereixen a les habilitats de les persones
per a relacionar-se amb les altres persones. L'única cosa que podíem obtenir a
partir de les percepcions dels propis nois i noies era una idea general sobre les
seves relacions amb el professorat i la resta de companys de classe. Per això hem
optat per a incloure aquests aspectes dins del bloc de característiques de l'ambient
d'aprenentatgem, ja que més que obtenir informació sobre les seves habilitats per a
interrelacionar-se socialment els joves ens podien proporcionar informació sobre
com ells perceben les seves relacions amb els professorat i els companys.

3.1.1.

Actituds

Així com altres variables que estudiem en aquesta investigació ja havien
aparegut al capítol segon, quan analitzaven les investigacions sobre variables que
incideixen en el rendiment escolar, no hem esmentat les actituds vers l'escola i el
treball escolar fins que hem estudiat les variables que han estat considerades
factors de risc de fracàs escolar. Al capítol tercer explicàvem que unes actituds
pobres o negatives vers l'escola havien estat considerades per diversos autors
(Payne i Payne, 1991; Roddy, 1990; Maryland State Education Department, 1990)
com a variables que podien contribuir a augmentar el risc de fracàs escolar. Krech,
et al (1962, citat per Ball, 1988) defineixen les actituds com a "sistemes duradors
d'avaluacions positives o negatives, sentiments emocionals i tendències a l'acció
favorable o contrària respecte d'uns objectes socials" (Ball, 1988:133). Així,
segons Ball, "les actituds representen una tendència a actuar positivament o
negativa vers algun objecte i, a més, aquesta tendència a la resposta pot ser més
intensa cap a algun aspecte de l'entorn." (Ball, 1988:134). Per a realitzar el nostre
estudi ens interessen les actituds vers l'escola i vers el treball escolar que, seguint
la definició de Ball en la qual ens hem basat per a dur a terme l'estudi, vénen
representades per aquells sentiments o tendències favorables o contràries a
l'escola en general i al treball escolar que allà es realitza.

3.1.2.

Motivació

En el nostre estudi hem contemplat la variable motivació amb un sentit
genèric i referit a l'escola i el treball escolar. Tal com exposàvem al capítol segon,
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el terme motivació sol ser definit pels psicòlegs com els processos implicats en la
suscitado, orientació i manteniment de la conducta (Ball, 1988:14). En un sentit
genèric, per tant, hem entès la motivació vers l'escola, i el treball escolar dels nois
i noies estudiats com l'orientació i manteniment de les seves conductes vers la
realització de tasques relacionades amb l'escola i el treball escolar.

3.1.3.

Autoresponsabilitat en eh aprenentatges

En el capítol segon de la tesi ja definíem el que Wang i Peverly (1987)
denominaven autoresponsabilitat en els aprenentatges. Explicàvem que s'entén que
un estudiant és autoresponsable en els aprenentatges si percep que pot influir en el
seu propi aprenentatge, i si creu que a través de l'esforç pot modificar els seus
resultats. La recerca en aquesta àrea mostra que els estudiants que creuen que
poden influir en el seu aprenentatge tenen més probabilitats de tenir èxit que
aquells que creuen que l'aprenentatge és controlat pel poder d'altres persones o que
el rendiment es relaciona amb una intel·ligència estable que no està afectada per
l'esforç (Dwedk et al, 1983; citat per Wang i Peverly, 1987). A la vegada, l'èxit
reforça la percepció d'autocompetència que tenen els estudiants, mentre que els
fracassos reiterats afebleixen aquesta percepció. L'autoresponsabilitat en els
aprenentatges està en funció del lloc de control, l'atribució de la causalitat i la
motivació per a l'èxit, tal com ja havíem esmentat
Recordem que amb el terme lloc de control es fa referència a la percepció
que té un individu sobre la ubicació de la força responsable del desenvolupament
d'una experiència. Així, en relació a l'escola i el treball escolar, el lloc de control
intern el tenen aquells infants que es conceben a sí mateixos com a responsables
de la seva conducta escolar, que els seus èxits són causats pel seu propi esforç. Els
nois amb un lloc de control extern no es responsabilitzen dels seus errors i
consideraran que els errors no estan causats per la manca del seu esforç. La
teoria de l'atribució de la causalitat que devem a Weiner (1979) postula que les
percepcions de les raons per les quals s'ha produït un esdeveniment són
determinants importants de l'acció subsegüent i que la modificació de les
percepcions de causalitat produeixen diferents accions. Els estudiants que
tendeixen a percebre el fracàs com a indicador de tenir unes baixes habilitats i no
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com a producte de la manca de l'esforç realitzat tendeixen a persistir més enfront
del fracàs.
En el nostre estudi considerarem que l'individu tendeix a un lloc de control
intern:
•

si es manifesta en el sentit que ell creu que és determinant dels esdeveniments
del seu entorn, concretament, si considera que és ell mateix el determinant dels
seus resultats acadèmics, i no la sort o les circumstàncies,

•

si es considera responsable de les seves conductes relacionades amb
l'adquisició d'aprenentatges acadèmics i dels seus propis resultats, i
si atribueix els seus èxits o fracassos a variables que ell pot controlar, com
l'esforç o la manca d'aquest, i no els atribueix a la manca d'habilitats o de
capacitats.

•

Seguint Ball (1988) la motivació per a l'èxit -el tercer aspecte a tenir en
compte relaciontat amb l'autoresponsabilitat en els aprenentatge- constitueix un
esquema de planificació, d'accions i de sentiments relacionats amb el desig
d'aconseguir cert nivell interioritzat de mèrit. En el nostre estudi, hem considerat
la motivació per a l'èxit com:
•
•

•

la predisposició que té el noi o noia davant de l'èxit a l'escola,
la seva disposició davant la possibilitat d'aconseguir uns millors resultats
escolars, l'orientació de l'individu vers l'acompliment correcte d'una tasca
escolar determinada,
la seva orientació cap a l'èxit d'una tasca la qual cosa implica un cert grau de
perseverancia en la realització d'aquesta.

Lloc de control, atribució de la causalitat i motivació per a l'èxit són
variables estretament relacionades i resulta difícil estudiar-les separadament. Per
això, les hem agrupat dins el constructe més ampli com és el de
l'autoresponsabilitat en els aprenetatges. Totes tres variables ens poden
proporcionar dades sobre fins a quin punt el subjecte se sent responsable del seus
aprenentatges, dels seus èxits i dels seus fracassos, i fins a quin punt està motivat
per a adquirir uns aprenentatges i per a assolir l'èxit en les tasques escolars.
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3.1.4.

Autoestima i autoconcepte

Hem vist al capítol segon que l'autoestima i l'autoconcepte són termes que
defineixen conceptes bastant semblants. Segons Frey et al (1989:7) l'autoestima és
un terme avaluatiu que es refereix als judicis negatius, positius, neutrals i/o
ambigus que una persona situa sobre l'autoconcepte. L'autoestima és una avaluació
que fa el propi individu sobre els aspectes emocionals, intel·lectuals i conductuals
de l'autoconcepte. Els mateixos autors defineixen l'autoconcepte com "aquells
pensaments, sentiments, valors i actituds que hom afirma que són representatius
de qui és ell (...). L'autoconcepte inclou el_/o físic, el jo psicològic i el jo espiritual
en relació amb l'entorn" (Frey, et al 1989:6). Malgrat la diferència de matisos
entre autoconcepte i autoestima existeix un fort lligam entre aquests dos
constructes. Dèiem que ambdós termes han estat utilitzats sovint com a termes
intercanviables que farien referència "al conjunt de trets, imatges, sentiments que
el subjecte reconeix com que formen part de sí mateix" (González i Tourón,
1992:102). És amb aquest sentit que nosaltres l'hem considerat en aquesta
investigació.
Ens hem centrat només en un aspecte de l'autoconcepte:
l'autoconcepte acadèmic. Ens interessa com el/la noi/a es concep a sí mateix com
a estudiant; així, hem pres en consideració:
•
•

els pensaments, els sentiments i les actituds que el jove creu que són
representatives d'ell mateix com a estudiant,
la valoració que l'individu fa de sí mateix, de les seves pròpies característiques
com a estudiant, aspecte que estaria relacionat amb l'autoestima del subjecte.

3.1.5.

Rendiment anterior

Hem considerat el rendiment anterior com una característica dels
estudiants perquè ja hem vist que moltes recerques arriben a la conclusió que el
rendiment anterior és un dels millors predictors del rendiment posterior. Hem
tingut en compte els resultats de l'alumne en cursos anteriors, d'una manera
general, per exemple, si va obtenir el graduat escolar i amb quina qualificació, les
assignatures aprovades i suspeses, o bé les qualificacions de les diferents
assignatures que figuren a les actes acadèmiques, quan aquestes ens han estat
facilitades.
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3.2. Característiques sociofamiliars
Tal com ja esmentaven en descriure el model que hem elaborat, les
característiques sociofamiliars fan referència a tot el bagatge d'influències
familiars i socials que porta l'alumne a l'aula i que contribueixen a produir
diferències individuals en les formes d'aprendre i en els resultats de l'aprenentatge.
Hem tingut presents aquestes variables des de dues perspectives. D'una banda, en
tant que algunes d'aquestes característiques constitueixen marcadors de risc que
descriuen grups en situació de risc. En base a aquestes característiques hem pogut
seleccionar alguns casos de joves que es troben en situació de risc, tal com ja hem
comentat. D'altra banda, en el model hem considerat que les variables de l'entorn
social i familiar de l'infant repercuteixen en la manera com l'alumne s'enfronta als
aprenentatges en el context de l'aula. Per tant, un aspecte a tenir en compte era
veure com han influït aquestes variables en l'aprenentatge d'aquests casos en
situació de risc. Amb tot, i pel fet que els estudiants seleccionats es troben en
situació de risc precisament perquè pertanyen a grups de risc definits en funció de
variables sociofamilairs, no hem considerat oportú tenir com a objectiu obtenir
informació sobre aquestes característiques. L'únic que ens ha interessat en relació
a aquest aspecte és conèixer de manera general si hi ha hagut algun aspecte de
l'entorn social i familiar que sigui valorat com a variable rellevant de cares a
explicar l'èxit escolar dels joves.

3.3. EI procés d'autoaprenentatge

3,3.1.

Habilitats d'autoaprenentatge

Hem vist en el segon capítol de la tesi que aquestes habilitats es defineixen
com a "l'habilitat dels estudiants per a accedir, organitzar i utilitzar coneixement
rellevant i habilitats per a la realització d'un nou aprenentatge" (Wang i Peverly,
1987:64). Per aquests autors, les habilitats d'autoaprenentatge impliquen
l'habilitat per a accedir al coneixement, a les habilitats i a les estratègies, i
habilitats per a avaluar i regular aquests recursos en relació a l'estructura de les
tasques en entorns particulars d'aprenentatge a l'aula. Dins d'aquest bloc hem
tingut en compte només aquelles variables que ens podien informar sobre les
habilitats i estratègies que utilitzen els nois i noies estudiats per a enfrontar-se als
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aprenentatges en general. Segint l'esquema definit per Wang i Peverly (1987), que
presentàvem al capítol segon, dins del nivell de coneixement ens hem centrat
únicament en obtenir dades sobre el coneixement i ús que els nois i noies tenen
d'estratègies rellevants per a realitzar tasques de forma eficient, és a dir, les
habilitats sobre com aprendre Dins del nivell d'ús del conexiement hem pres en
consideració les habilitats que té l'individu per a conèixer i comprendre els propis
mecanismes d'aprenentatge, és a dir, les habilitats metacognitives. Dins d'aquestes
ens hem centrat en la planificació i la supervisió. Segons Wang i Peverly (1987)
les habilitats metacognitives són crítiques per a l'habilitat de l'estudiant per
autoregular-se i per a procedir de forma autònoma en l'aprenentatge de noves
tasques de forma eficient i deliberada.
Pel que fa a les habilitats sobre com aprendre hem recollit informació
sobre:
•

el coneixement que els estudiants tenen sobre estratègies que facilitin la
codificació, el record, la comprensió i l'assimilació de nous coneixements.
Entre elles: saber fer guions, resums i esquemes, saber reconèixer quan es
necessita ajuda i saber-la buscar o demanar.

Dins de les habilitats metacognitives hem considerat les següents
habilitats:
•
•

habilitats de planificació d'una tasca entesa com el procés pel qual l'individu
estructrura la tasca en funció dels objectius; i
l'autosupervisió de la tasca, referida a l'avaluació continuada de la tasca que
porta a adequar el procés d'elaboració als objectius establerts, modificant de
forma flexible les planificacions prèvies i les estratègies utilitzades.

3.3.2.

Hàbits d'estudi

En parlar dels hàbits d'estudi al capítol segon dèim que no hi ha una
definició clara. Alguns autors els anomenen estretègies de suport
(Dansereau,1978) i inclourien l'establiment de fites, la planificació de l'estudi, les
estratègies per a aconseguir una major concentració i el control i diagnòstic del
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propi progrés. Alguns autors es refereixen al mètode d'estudi referint-se tant a
tècniques d'estudi -que nosaltres hem denominat, seguint Wang i Peverly (1987),
habilitats sobre com aprendre- i els hàbits d'estudi pròpiament dits. Així,
Rodríguez Espinar, Alvarez et al (1993), en referir-se a les diferents àrees sobre
les quals cal intervenir en un programa de mètodes d'estudi, parlen de l'àrea
d'habilitats conductuals, que inclou les habilitats per a la planificació de l'estudi i
les habilitats d'autocontrol. Aquestes darreres inclouen les habilitats de
concentració i reducció de l'ansietat, les habilitats de control de l'ambient i les
habilitats per al control del progrés.
Com a hàbits d'estudi nosaltres entendrem algunes d'aquestes conductes
dels estudiants relacionades amb la seva implicació en el treball escolar i en els
aprenentatges, el seu compromís en aquest treball, el temps dedicat al treball
escolar, l'atenció i concentració amb què es realitza i la planificació de l'estudi.
Aquestes conductes no es es poden desvincular fàcilment de l'autoresponsabilitat
dels subjectes en el seu aprenentatge i de les habilitats d'autoaprenentatge En la
recerca que presentem considerem dins dels hàbits d'estudi les següenta variables;
«
•
•

la constància en el treball,
el temps de dedicació,
la planificació en conjunt del treball a realitzar, i

•

la tendència de l'alumne a buscar explicacions del professors sobre els resultats
de les tasques per tal de realitzar-ne una autoavaluació.

3.3.3.

Reflexivitat/Impulsivitat

La característica de reflexivitat/impulsivitat està relacionada amb l'estil
cognitiu dels subjectes, i l'estil cognitiu està molt relacionat amb la manera
d'actuar dels individus i amb la seva manera d'aprendre, tal com queda de manifest
en algunes definicions de l'estil cogntitiu com la de Torre et al (1991) pels quals
l'estil cognitiu és una estratègia de funcionament mental que permet diferenciar els
subjectes per la manera prevalent de percebre el medi, processar la informació,
pensar o resoldre problemes, aprendre i actuar. Segons Forns (1989) en el camp de
l'aprenentatge escolar han estat considerats com a rellevants tres estils cognitius:
l'estil de reflexivitat-impulsivitat (Kagan, Rosman, Day, Albert i Phillips, 1964),
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l'estil de dependència-independència de camp (Witkin et al, 1962), i l'estil control
rigid-control flexible (Gardner i Long, 1962). Nosaltres hem considerat només
l'estil cognitiu de reflexivitat-impulsivitat, que fa referència a les diferències
individuals quant a rapidesa de presa de decisions en situacions d'incertesa
(Forns, 1989). Entendrem que un estudiant tendirà a ser impulsiu si davant d'una
tasca té tendència a passar a l'acció sense aturar-se massa a pensar, mentre que
serà de tendència reflexiva si davant d'una tasca passa a l'acció després d'haver
transcorregut un temps, més o menys llarg, de reflexió.

3.4. Ambient d'aprenentatge a l'aula
Wang i Peverly (1987) afirmen que un factor que pot influir en el fet que
un estudiant, amb un perfil particular, utilitzi habilitats s'autoaprenentatge en
l'adquisició de nous coneixements i destreses, o en la realització d'una tasca
familiar o una nova tasca, són les condicions específiques de l'ambient
d'aprenentatge. Si una aula es caracteritza per la preponderància d'activitats
dirigides pel professor que suposen el treball de l'estudiant en una classe global, la
pauta i naturalesa de l'ús que farà l'estudiant dels processos d'autoaprenentatge
probablement serà molt diferent dels processos d'autoaprenentatge que duran a
terme estudiants en ambients on predominin pautes d'instrucció flexibles i treball
grupal, de responsabilitat i iniciativa dels estudiants, la disponibilitat de diversitat
de materials, ajuda entre companys, i temps adequat pel professor per a respondre
a les demandes d'ajuda per part dels estudiants.
En el nostre estudi ens ha semblat adient considerar alguns aspectes
relatius a l'ambient d'aprenentatge que són els següents:
•

Aspectes relacionats amb el/la professor'a:
a) Concepte que el/la professor/a té de l'alumne com a estudiant.
b) Expectatives que té el/la professor/a pel que fa als estudis de l'alumne.
c) Característiques de la relació del/la professor/a amb els estudiants.
d) Estil docent dels professors, entès com les conductes referides a
l'ensenyament.
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•

Aspectes relacionats amb el currículum:
a) Assignatures que prefereix l'estudiant.
b) Tipus de tasques que prefereix.
c) Tipus de tasques que l'ajuden més a aprendre.
d) Tipus de treball que prefereix: Treball en grup o treball individual.

•

Aspectes relacionats amb el context d'aprenentatge
a) Característiques dels estudiants que formen el grup classe.
b) La relació del noi amb els companys de classe.

Tots aquests aspectes seran considerats des del punt de vista de l'estudiant,
ens interessa conèixer com percep algunes característiques del seu ambient
d'aprenentatge.

3.5.

Els resultats

Pel que fa als resultats, hem considerant dos aspectes. D'una banda els
resultats acadèmics, és a dir, les notes de les diferents assignatures del curs que
estava realitzant el noi o la noia en el moment de dur a terme l'estudi. Aquestes
notes són les que ens han permès determinar el nivell d'èxit escolar dels estudiants
que constitueixen els casos. D'altra banda, ens ha interessat conèixer com valora
cada un dels casos els seus propis resultats escolas pel que f a a les qualificacions
i als aprenentatges adquirits. Per a valorar els aprenentatges els presentàvem dos
criteris: la utilitat futura que ells percebien d'aquests aprenentatges i la importància
percebuda pel creixement personal.
A les taules 16 i 17 es resumeixen les variables i la seva definició en
l'estudi que presentem.
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D'APRENENTATG
E

BLOCS
DE
VARIABLES
CARACTERÍSTIQUES DE L'ESTUDIANT

Autoresponsabilitat en els aprenentatges
(locus of control, motivació per a l'èxit i
atribució de la causalitat)

• Concepte
que
els
professors
tenen de
l'alumne
• Expectatives
dels
professors
• Relació del nen amb els
mestres.
• Estil docent
• Assignatures.
• Organització del treball
a l'aula
• Tasques, i activitats

Entorn sociofamiliar.

Resultats acadèmics, és a dir, les notes de les diferents assignatures del curs que està cursant en el moment de fer l'estudi.
Valoració per part del mateix subjecte dels resultats de l'aprenentatge i dels aprenentatges adquirrits en funció de la seva
utlitat de cares al futur i la valoració en funció de la importància percebuda pel creixement personal.
Aspectes de l'entorn social i familiar percebudes com a variables rellevants per a explicar l'èxit escolar dels subjectes.

Tipus de tasques que prefereix fer l'alumne.
Tipus de tasques que l'ajuden més a aprendre.
Característiques dels estudiants que formen el grup classe
La relació del noi amb els companys de classe

Estil docent dels professors, entès com les conductes referides a l'ensenyament
Assignatures què prefereix l'alumne.
Tipus de treball que prefereix l'esudiant: treball en grup o treball individual

Característiques de la relació del professor amb els estudiants.

Expectatives pel que fa als estudis de l'alumne.

Concepte que el professor té de l'alumne com a estudiant.

Taula 17: Definició de les variables de l'estudi de casos (II)

El
context • Les aules.
d'aprenentat • La relació amb els
ge
companys.
Rendiment,
habilitats
adquirides,
aprenentatges fets, canvis actitndinals.

El
currículum

Els
professors

DEFINICIÓ

Taula 16: Definició de les variables de l'estudi de casos (I)

Habilitats metacognitives

Habilitats
aprendre

Reflexivitat/impulsivitat

Habilitats
d'autoaprenentatge

Hàbits d'estudi

Habilitats d'identificació de les demandes, de planificació d'una tasca entesa com el procés pel qual l'individu estructrura la
tasca en funció dels objectius; i l'autosupervisió de la tasca, referida a l'avaluació continuada de la tasca que porta a adequar
el procés d'elaboració als objectius establerts, modificant de forma flexible les planificacions prèvies i les estratègies
utiitzades.
Entendrem que un estudiant tendirà a ser impulsiu si davant d'una tasca té tendència a passar a l'acció sense aturar-se massa a
pensar, mentre que serà de tendència reflexiva si davant d'una tasca passa a l'acció després d'haver transcorregut un temps
més o menys llarg, de reflexió.

En el nostre estudi considerarem que l'individu tendeix a un lloc de control intern:
• si es manifesta en el sentit que ell creu que és determinant dels esdeveniments del seu entorn, concretament, si considera
que és ell mateix el determinant dels seus resultats acadèmics, i no la sort o les circumstàncies,
• si es considera responsable de les seves conductes relacionades amb l'adquisició d'aprenentatges acadèmics i dels seus
propis resultats, i
• si atribueix els seus èxits o fracassos a variables que ell pot controlar, com l'esforç o la manca d'aquest, i no els atribueix a
la manca d'habilitats o de capacitats.
La motivació per a l'èxit com
• la predisposició que té el noi o noia davant de l'èxit a l'escola,
• la seva disposició davant la possibilitat d'aconseguir uns millors resultats escolars, l'orientació de l'individu vers
l'acompliment correcte d'una tasca escolar determinada, i
• la seva orientació cap a l'èxit d'una tasca la qual cosa implica un cert grau de perseverancia en la seva realització.
Resultats de l'alumne en cursos anteriors, d'una manera general, per exemple, si va obtenir el graduat escolar i amb quina
qualificació, les assignatures aprovades i suspeses, o bé les qualificacions de les diferents assignatures que figuren en les
actes acadèmiques
• La constància en el treball,
• el temps de dedicació,
• la planificació en conjunt del treball a realitzar,
• la tendència de l'alumne a buscar explicacions del professors sobre els resultats de les tasques per tal de realitzar-ne una
autoavaluació.
El coneixement que els estudiants tenen sobre estratègies que facilitin la codificació, el record, la comprensió i l'assimilació
de nous coneixements. Entre elles: fer guions, resums, esquemes, saber reconèixer quan necessita ajuda i saber com buscar-la.

Actituds vers l'escola i el treball escolar

com

Aquells sentiments o tendències favorables o contràries a l'escola en general i al treball escolar que allà es realitza.

Motivació vers l'escola i el treball escolar

sobre

L'autoconcepte acadèmic. Ens interessa com el/la noi/a es concep a sí mateix com a estudiant: quins pensaments, quins
sentiments i quines actituds creu que són representatives d'ell mateix com a estudiant. La valoració que l'individu fa de sí
mateix, de les seves pròpies característiques com a estudiant formaria part de l'autoestima del subjecte.
Orientació i manteniment de les conductes vers la realització de tasques relacionades amb l'escola i el treball escolar.

Autoconcepte-autoestima

Rendiment anterior

DEFINICIÓ

VARIABLES

REFERIDES
ALTRES
ASPECTES

A

D'APRENENTATG
E

VARIABLES

EL
PROCÉS
D'APRENENTATG
E

BLOCS
DE
VARIABLES
CARACTERÍSTIQUES DE L'ESTUDIANT

Autoresponsabilitat en els aprenentatges
(locus of control, motivació per a l'èxit i
atribució de la causalitat)

• Concepte
que
els
professors
tenen de
l'alumne
• Expectatives
dels
professors
• Relació del nen amb els
mestres.
• Estil docent
• Assignatures.
• Organització del treball
a l'aula
• Tasques, i activitats

Entorn sociofamiliar.

Resultats acadèmics, és a dir, les notes de les diferents assignatures del curs que està cursant en el moment de fer l'estudi.
Valoració per part del mateix subjecte dels resultats de l'aprenentatge i dels aprenentatges adquirrits en funció de la seva
utlitat de cares al futur i la valoració en funció de la importància percebuda pel creixement personal.
Aspectes de l'entorn social i familiar percebudes com a variables rellevants per a explicar l'èxit escolar dels subjectes.

Tipus de tasques que prefereix fer l'alumne.
Tipus de tasques que l'ajuden més a aprendre.
Característiques dels estudiants que formen el grup classe
La relació del noi amb els companys de classe

Estil docent dels professors, entès com les conductes referides a l'ensenyament
Assignatures què prefereix l'alumne.
Tipus de treball que prefereix l'esudiant: treball en grup o treball individual

Característiques de la relació del professor amb els estudiants.

Expectatives pel que fa als estudis de l'alumne.

Concepte que el professor té de l'alumne com a estudiant.

Taula 17: Definició de les variables de l'estudi de casos (II)

El
context • Les aules.
d'aprenentat • La relació amb els
ge
companys.
Rendiment,
habilitats
adquirides,
aprenentatges fets, canvis actitndinals.

El
currículum

Els
professors

DEFINICIÓ

Taula 16: Definició de les variables de l'estudi de casos (I)

Habilitats metacognitives

Habilitats
aprendre

Reflexivitat/impulsivitat

Habilitats
d'autoaprenentatge

Hàbits d'estudi

Habilitats d'identificació de les demandes, de planificació d'una tasca entesa com el procés pel qual l'individu estructrura la
tasca en funció dels objectius; i l'autosupervisió de la tasca, referida a l'avaluació continuada de la tasca que porta a adequar
el procés d'elaboració als objectius establerts, modificant de forma flexible les planificacions prèvies i les estratègies
utiitzades.
Entendrem que un estudiant tendirà a ser impulsiu si davant d'una tasca té tendència a passar a l'acció sense aturar-se massa a
pensar, mentre que serà de tendència reflexiva si davant d'una tasca passa a l'acció després d'haver transcorregut un temps
més o menys llarg, de reflexió.

En el nostre estudi considerarem que l'individu tendeix a un lloc de control intern:
• si es manifesta en el sentit que ell creu que és determinant dels esdeveniments del seu entorn, concretament, si considera
que és ell mateix el determinant dels seus resultats acadèmics, i no la sort o les circumstàncies,
• si es considera responsable de les seves conductes relacionades amb l'adquisició d'aprenentatges acadèmics i dels seus
propis resultats, i
• si atribueix els seus èxits o fracassos a variables que ell pot controlar, com l'esforç o la manca d'aquest, i no els atribueix a
la manca d'habilitats o de capacitats.
La motivació per a l'èxit com
• la predisposició que té el noi o noia davant de l'èxit a l'escola,
• la seva disposició davant la possibilitat d'aconseguir uns millors resultats escolars, l'orientació de l'individu vers
l'acompliment correcte d'una tasca escolar determinada, i
• la seva orientació cap a l'èxit d'una tasca la qual cosa implica un cert grau de perseverancia en la seva realització.
Resultats de l'alumne en cursos anteriors, d'una manera general, per exemple, si va obtenir el graduat escolar i amb quina
qualificació, les assignatures aprovades i suspeses, o bé les qualificacions de les diferents assignatures que figuren en les
actes acadèmiques
• La constància en el treball,
• el temps de dedicació,
• la planificació en conjunt del treball a realitzar,
• la tendència de l'alumne a buscar explicacions del professors sobre els resultats de les tasques per tal de realitzar-ne una
autoavaluació.
El coneixement que els estudiants tenen sobre estratègies que facilitin la codificació, el record, la comprensió i l'assimilació
de nous coneixements. Entre elles: fer guions, resums, esquemes, saber reconèixer quan necessita ajuda i saber com buscar-la.

Actituds vers l'escola i el treball escolar

com

Aquells sentiments o tendències favorables o contràries a l'escola en general i al treball escolar que allà es realitza.

Motivació vers l'escola i el treball escolar

sobre

L'autoconcepte acadèmic. Ens interessa com el/la noi/a es concep a sí mateix com a estudiant: quins pensaments, quins
sentiments i quines actituds creu que són representatives d'ell mateix com a estudiant. La valoració que l'individu fa de sí
mateix, de les seves pròpies característiques com a estudiant formaria part de l'autoestima del subjecte.
Orientació i manteniment de les conductes vers la realització de tasques relacionades amb l'escola i el treball escolar.

Autoconcepte-autoestima

Rendiment anterior

DEFINICIÓ

VARIABLES

4. DISSENY DE L'ESTUDI DE CASOS
Partint de la concepció de l'estudiant com a individu amb un paper actiu en
els aprenentatges d'una banda, i considerant que el que ens interessa és estudiar la
singularitat d'uns casos atípics de l'altra, el disseny que més s'adiu al nostre
propòsit és Vestudi de casos. Per a dur-lo a terme ens hem remès a autors com
Goetz et al (1988), Cohen et al (1990); Arnal et al (1992), Stenhouse (1988) i Yin
(1990). Com ja hem dit a la introducció d'aquest capítol, entenem que l'alumne
porta a l'aula el seu propi perfil, les seves pròpies característiques, els seus
coneixements, les seves experiències, les seves habilitats. A més, el model en el
qual es fonamenta aquest estudi es basa en la consideració que l'estudiant té un
paper actiu en els seus propis aprenentatges. És des d'aquest punt de vista que en
aquest estudi pren una importància cabdal la informació que sobre sí mateixos
poden proporcionar-nos els nois i noies estudiats, és a dir, que els subjectes
expressin com es veuen a sí mateixos com a estudiants, quines actituds
manifesten, quines habilitats creuen que tenen per a estudiar i assolir els
aprenentatges escolars. La consciència que ells mateixos tenen sobre què ha pogut
incidir de forma rellevant en el seu èxit escolar malgrat que les condicions
viscudes no han estat favorables per a aquest èxit, ens pot donar una pista
important sobre quines variables podem considerar que han exercit la funció de
factors protectors del risc de fracàs escolar, que és l'objectiu d'aquest estudi de
casos.
Per a assolir el propòsit de l'estudi ens interessa conèixer dels nois i noies
estudiats com veuen la seva escolarització, quines impressions n'han tret de
l'escola, quines actituds i motivacions tenen vers l'escola i vers l'aprenentatge, com
es conceben a sí mateixos com a estudiants i com a aprenents. Per tant, es tracta de
fer un estudi de pocs casos però intensiu. Estudiar els casos amb intensitat
comporta dificultats per a reduir les opinions, les actituds, les percepcions dels
subjectes a categories numèriques. Per això hem optat per a fer un estudi de casos
de tipus qualitatiu que ens permeti copsar les percepcions que els estudiants tenen
de l'escola, de l'ambient d'aprenentatge, del propi aprenenentatge, de sí mateixos
com a estudiants, i intentar conservar al màxim les expressions dels subjectes,
malgrat que ha estat necessària una certa reducció de les dades. Si aquestes
percepcions s'ajusten o no a la realitat es podrà investigar ajudats per altres fonts
d'informació com són els professors i els educadors dels nois i noies.
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El fet d'optar per un estudi de casos implica, segons Yin (1990) investigar
un fenomen contemporani dins del seu context de la vida real i utilitzant múltiples
fonts d'evidència. En el nostre cas, més que estudiar l'individu dins del seu context
hem estudiat com percep l'individu aquest context, com es veu a sí mateix dins
d'aquest context, quins aspectes del context de vida quotidiana -la família, el
centre residencial i el centre docent- considera més rellevants per a explicar el
seu propi desenvolupament escolar. Observar l'individu dins l'aula podia haver
estat interessant per a veure conductes a partir de les quals inferir les actituds, les
motivacions, etc. Això hauria exigit molt temps i tenim dubtes que hagués estat
del tot productiu per als nostres propòsits. Com que el que interessava era
descobrir les percepcions dels subjectes hem optat per fer-ho a partir à!entrevistes
als nois i noies, constrastades, això sí, amb entrevistes als professors/es tutors/es
dels nois, dels centres docents on cursen estudis, i als educadors/es que tenen la
funció de tutors/es dels nois, en els centres residencials. Així, professors/es i
educadors/es ens proporcionen aquells elements de contrast, les seves pròpies
percepcions sobre els nois i noies, percepcions que són fruit d'una convivència als
centres residencials o als centres docents. D'aquesta manera les observacions que
podíem haver realitzat queden substituïdes per les observacions de persones que es
troben immerses en el context del jove, que formen part d'aquest context i que, a
la vegada, poden influir en les percepcions dels mateixos estudiants.
Un esudi de casos intensiu i qualitatiu pot presentar problemes diversos
relatius a la credibilitat de l'estudi i, especialment a la generalitzabilitat dels
resultats obtinguts; precisament la possibilitat de generalització a partir de l'estudi
d'un sol cas és l'aspecte més qüestionat dels estudis de casos com a metodologia
d'investigació. Bartolomé (1992) assenyala que la finalitat tradicional dels estudis
de casos és arribar a generar hipòtesis mitjançant l'establiment de relacions,
arriscant-se a assolir nivells explicatius de relacions causals suposades que
apareixen en un context naturalistic concret i dins d'un procés donat. La
comprensió en profunditat d'un cas pot suggerir noves hipòtesis susceptibles de ser
contrastades amb altres metodologies. Per Bartolomé (1992) la principal aportació
dels estudis de casos és la comprensió holística de la realitat i de les connexions
complexes que en aquesta realitat s'estableixen, a partir d'un indiviu, un grup o
una comunitat entesos com a unitat primigènia i indivisible d'anàlisi. El nostre
propòsit doncs, no és trobar conclusions generalitzables sinó, com dèiem en
l'exposició dels objectius, descriure la singularitat d'uns casos. Aquesta descripció
pot ser útil per a generar noves hipòtesis d'investigació en relació al tema de les
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variables que incideixen en el rendiment escolar i, en darrer terme, l'èxit i el fracàs
escolar, així com per a obtenir orientacions per a la pràctica educativa. Per això,
volem finalitzar aquest apartat amb una cita de Donmoyer (1990) on es fa esment
de la potencialitat de l'estudi de casos com a tipus de recerca útil per a suggerir
línies d'acció per a la pràctica, però no per a dictar l'acció pràctica:
"Així, pels pràctics que estan compromesos amb els individus, no amb grups, la
recerca no pot ser mai generalitzable en el sentit suggerit per Thorndike. La recerca
només pot funcionar com a heurística, pot suggerir possibilitats però mai dictar
l'acció. Pot molt bé ser que l'estudi de casos pugui perseguir aquesta funció tan bé o
fins i tot millor que els enfocs més tradicionals de la investigació" (Donmoyer,
1990:182)

Corrie et al (1984) esmenten que una investigació qualitativa es pot
enfocar sobre un sol cas (un individu o una situació particular) però també es
poden estudiar diversos casos alhora. En aquest sentit, l'estudi que presentem
consta de dues fases: una primera fase en la qual s'estudia cada cas aïlladament, i
una segona en la qual fem una comparació entre casos amb l'objectiu de trobar els
aspectes comuns entre els casos, si és que aquests hi són. Després del que acabem
de dir s'ha d'entendre que la comparació dels casos no respon a una intenció de
generalitzar resultats de la recera sinó a l'objectiu de trobar elements comuns que
puguin suggerir noves hipòtesis per a la investigació i noves possibilitats per a
l'acció educativa escolar. A la figura 8 s'esquematitza el procés seguit a l'estudi de
casos que presentem, que anirem exposant al llarg dels popers apartats.

5. NEGOCIACIÓ DE L'ACCÉS i SELECCIÓ DELS CASOS
La selecció dels casos s'ha realitzat en funció dos criteris que havíem
establert prèviament. Un criteri era la pertinença dels subjectes a grups de risc de
fracàs escolar, el segon criteri era que els casos havien d'haver assolit un nivell
d'èxit a l'escola. El criteri de pertinença a grups de risc es va operarivitzar com el
fet de viure un un centre d'acolliment infantil o una comunitat infantil de la
Direcció General d'Atenció a la Infància, dins del Departament de Benestar Social
de la Generalitat de Catalunya. D'aquesta manera els subjectes seleccionats es
troben en situació de risc de fracàs escolar per dues raons:
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MARC TEÒRIC

Objectius de l'estudi

Selecció/Disseny
instruments de
recollida de dades

Negociació de
l'accés als casos

Selecció dels
casos

Estudi \

/Isfctdí

/Estudi
Í Ca&3 J

Estudi
Cas 4

Estudi
Cas5

COMPARACIÓ DE
CASOS

CONCLUSIONS

INFORME

Figura 8: Esquema del procés seguit en l'elaboració de l'estudi de casos

1.

El fet d'estar ingressat en un centre o en una comunitat implica que aquestes
persones han viscut problemes familiars prou greus com perquè les
instàncies corresponents hagin convingut la separació del nen o de la nena de
la seva família per a ser atès en una d'aquestes comunitats.

2.

El fet de no poder comptar amb el suport familiar i viure en una residència,
comporta un fort condicionant per al desenvolupament del que podríem
anomenar el projecte vital d'aquests joves. Aquest condicionant és el fet que
l'atenció per part de les institucions només pot allargar-se fins als divuit anys,
que és l'edat legal fins la qual els joves poden estar tutelats per les
insitucions. A partir d'aquest moment el jove ha d'independitzar-se la qual
cosa significa que ha d'haver trobat una feina que li permeti guanyar-se la
vida, amb totes les dificultas que això comporta. Aquest fet condiciona
necessàriament les seves expectatives vers el futur en general i vers els
estudis en particular.

Segons el model del risc que, recordem-ho, es situa en la perspectiva de
l'aula escolar, aquestes característiques constitueixen marcadors de risc. Aquests
marcadors de risc ens ajuden a identificar subjectes que pertanyen a grups més
vulnerables al fracàs escolar. Segons les recerques revisades, aquestes persones
pertanyerien a grups de risc de fracàs escolar ja que tenen un origen social
desafavorit, que han viscut situacions de desavinences i trencament familiar,
traumes, una situació cultural familiar pobra... El viure acollits en comunitats
infantils i juvenils suposa viure en una circumstància especial. Les expectatives
per a aquests nois solen ser bastant pobres. No obstant, en podem trobar uns

:

quants que constitueixen casos atípics, ja que en contra de les prediccions, han
tingut una escolaritat normal, amb uns resultats escolars satisfactoris. És el que en
un altre apartat hem anomentat "joves resilients", és a dir, joves que a pesar de les
condicions desfavorables que els feien vulnerables al fracàs escolar, han estat
capaços de trobar els seus propis recursos per enfrontar-se a la realitat de l'escola i
de l'aprenentatge i reeixir-hi.
El criteri d'haver assolit un cert nivell d'èxit a l'escola el vam operativitzar
en funció de dos criteris. D'una banda, el curs acadèmic més alt al qual havia
arribat el noi o la noia; de l'altra, les qualificacions escolars obtingudes en aquest

;

curs. És sabut que la majoria de nois i noies que es troben ingressats en centres o
comunitats solen seguir una pauta marcada de fracàs escolar. Pocs arriben al darrer

j
j
1
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curs d'EGB, menys encara obtenen el títol de Graduat Escolar. Alguns comencen
primer curs de Formació Professional però la majoria abandonen abans d'acabar
els estudis. A nosaltres ens interessava estudiar els casos més atípics, és a dir,
aquells casos que haguessin aconseguit continuar els estudis, si era possible, fins a
segon grau d'FP.
Per a seleccionar els casos ens vam posar en contacte amb la Secció
Territorial d'Atenció a la Infància (STAI) de Girona a través d'una carta en la qual
exposàvem els objectius del nostre estudi i sol·licitàvem la seva col·laboració per a
seleccionar els casos que s'haurien de sotmetre a estudi (Annex 1). La STAI,
partint de les dades escolars del curs 1992-93, ens va facilitar una llista de noms
de nois i noies que residien en centres propis o col·laboradors de la Secció
Terrirorial que, segons els informes, havien obtingut unes qualificacions escolars
satisfactòries durant el curs que hem esmentat, indicant també el curs que havien
realitzat. La llista inicial de casos la presentem a la taula 18, indicant l'edat i el
curs que van realitzar durant l'any acadèmic 1992-93.
D'aquesta llista inicial cal dir que el cas A es va haver d'eliminar com a
subjecte d'estudi per les dificultats per a posar-nos en contacte amb aquesta
persona, mentre que als onze casos restants cal afegir-n'hi tres més, el contacte
amb les quals ens el van facilitar els mateixos centres amb els que vam contactar.
Són tres noies que havien estat residint en dos centres col·laboradors però que
actualment, degut a la majoria d'edat, han deixat de residir en aquestes comunitats.
Totes tres van complir els divuit anys l'any 1993 (taula 19).
CAS

Edat

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

17
16
17
17
15
14
14
15
15
15
16
16

Sexe
Noia

Noi
Noi
Noia
Noia

Noi
Noi
Noia

Noi
Noi
Noia
Noia

Curs
3r FP, Administratiu
Ir FP, Administratiu
2n FP, Sanitari
2n FP Sanitari
Ir FP Hostaleria
SèEGB
SèEGB
Ir FP, Administratiu
IrFP
SèEGB
SrESO
SrESO

Taula 18: Llista de casos facilitada per la Secció Territorial d'Atenció a la Infància de Girona
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CAS
M
N
O

Edat
18
18
18

Sexe
Noia
Noia
Noia

Curs
3r ESO

Graduat Escolar ~~
3r FP LLars d'Infants

Taula 19: Casos, el contacte amb els quals es va fer a través dels propis centres

De tots aquests casos, vam fer una segona selecció una vegada fetes les
primeres entrevistes als nois i noies i als seus educadors. Aquesta segona selecció
es realitzat per tal de trobar quins són els casos més atípics de tots els esmentats
per la STAI.
Els casos que hem seleccionat finalment per a realitzar l'estudi són els
casos O, D, B, H i J. Els casos O i D els hem escollit perquè estan realitzant, en el
moment de dur a terme l'estudi, 4rt i 3r de Formació Professional (FP)
respectivament, i estan obtenint uns resultats força bons, tal com veurem en
l'anàlisi de les dades. Els casos B i H estan estudiant el segon curs d'FP amb uns
resultats bastant positius i a més a més, expressen el desig de continuar estudiant
així com una certa motivació pels estudis. El cas J és el cas més atípic de tots.
Malgrat que durant el curs 1993-94 cursava el primer curs de Formació
Professional, el que el fa un cas atípic és el fet que aquest noi havia cursat el vuitè
curs d'EGB després de 4 anys de no assistir a l'escola, i el va superar amb unes
qualificacions bastant satisfactòries. No hem inclòs a l'estudi aquells casos tot just
estan al primer curs de Formació Professional i no destaquen pels seus resultats
acadèmics (F i G) ni aqueslls dels quals hem sabut que ja han abandonat els
estudis (C, K, L, M, i N). La taula 20 especifica el criteri d'agrupament dels casos
per a la segona selecció de la qual han estat objecte. Els subjectes que finalment
formen els casos de l'estudi són els que figuren a la taula 21. A la mateixa taula
figura l'edat de cda cas en el moment de realitzar l'entrevista i els estudis que
estaven realitzant durant el curs 1993-94.
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Criteri

Cas

Estan realitzat com a mínim el tercer curs de
Formació Professional.
Estan realitzant 2n d'FP

O
D
B
H
E
I

Estan realitzant 2n d'FP i expressen el seu desig de
no continuar estudiant.
J
Està estudiant Ir d'FP però ha destacat pels seus
resultats a 8è d'EGB
F
Estan estudiant primer d'FP però no destaquen pels
seus resultats a 8è d'EGB
G
Durant el curs 93-94 ja han deixat els estudis
C, K, L, M,
N

Curs 1993-94
4rt FP. Llars d'Infants
3r FP. Llars d'Infants
2n FP Administratiu
2n FP, Administratiu
2n FP Hostaleria
2nFP
Ir FP Automoció
IrFP
IrFP

Taula 20: Criteris d'agrupament dels casos.a partir dels quals s'ha realitzat la segona selecció

Cas
1

Nom1
Cristina

Edat

18

2
3

David
Imma

17
17

4
5

Cèlia
Martí

16
15

Estudis curs 1993-94
4rt de Formació Professional.. Educació InfantilLlars d'Infants.
2n de Formació Professional. Administratiu
3r Formació Professional. Educació Infantil-Llars
d'Infants.
2n curs Formació Professional. Administratiu
Ir Formació Professional. Automoció.

Taula 21: Casos definitius de l'estudi

6. INSTRUMENTS DE RECOLLIDA D'INFORMACIÓ
Inicialment havíem planificat utilitzar tres tipus d'instruments diferents per
a recollir la informació: eren entrevistes semiesturucturades dirigides als nois i
noies (EN), als educadors/es tutors/es (EE) i als professors/es tutors/es (EP),
complementades amb dues escales (Zimmerman et al, 1986, 1988) i una narració
o relat realitzada pels propis subjectes. A la taula 22 presentem els diferents blocs
de variables, les variables que inclouen, i els instruments utilitzats per obtenir
informació de cada una de les variables. Algunes de les variables que inicialment
consideràvem com a característiques de l'ambient d'aprenentatge i, per tant, només
les vinculàvem al professorat, les hem tingut en compte també com a aspectes a
considerar en el cas dels educadors. Així, hem tingut en compte no només el les
expectatives que els professors tenen de l'alumne com a estudiant sinó també les
expectatives dels seus educadors. Les hem situat dins del bloc de variables
1

Per tal de preservar la intimitat dels nois i noies de l'estudi els hem canviat els noms.
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referides al context d'aprenentatge malgrat que l'educador és una figura externa al
context de l'aula. A la taula 22 es troben especificades cada una de les variables
que hem tingut en compte. Més endavant presentem taules amb les variables que
hem considerat per a cada entrevista.
Pel tipus d'informació que ens interessava recollir i sobretot, considerant
que l'individu que aprèn, amb les seves característiques personals, té un paper
actiu i mediador entre les aprenentatges i el context, ens situem en una perspectiva
d'investigació interpretativa. El fet d'utilitzar entrevistes està relacionat amb
l'objectiu de recollir informació sobre com els nois s'enfronten als aprenentatges
a partir de les seves pròpies percepcions, complementada amb la visió que
professors i educadors tenen d'aquests joves. Ens interessa més veure com
perceben els subjectes els diferents temes que no obtenir una mesura objectiva de
les diferents variables. Concebent el subjecte com a mediador en els seus
aprenentatges hen de buscar un instrument que ens ajudi a obtenir informació
sobre com se senten, què pensen, els subjectes entorn de diversos temes que hem
estructurat al voltant de les variables de les que ens interessa obtenir informació.
El tipus d'instrument més adient per a copsar les percepcions que els subjectes de
l'estudi sobre les seves pròpies experiències en els diferents temes és l'entrevista:
"La utilització de l'entrevista pressuposa que l'objecte temàtic de la investigació,
sigui quin sigui, serà analitzat a través de l'experiència que d'ell posseeixen un cert
nombre d'individus; perspectiva subjectivista completament conforme amb el
pensament de Dilthey (1942) per a qui el món només existeix en la representació
dels individus" (Blanchet, Ghiglione et al, 1989:92).

L'entrevista qualitativa resulta adient pel tipus d'objectiu que ens hem
plantejat ja que, tal com assenyalen Schatzman i Strauss (1973), citats per Goetz i
LeCompte (1988) l'objectiu fonamental de les entrevistes qualitatives és obtenir
dades reveladores dels significats dels participants, mostrar com els participants
conceben els seus móns i com expliquen aquestes concepcions. Les entrevistes als
nois i noies, complementades amb les entrevistes als professors i educadors-tutors,
esns permetrà triangular la informació i fer-nos una imatge comprensiva i global
de cada un dels casos.
Tot i que l'instrument fonamental per a recollir la informació necessària de
l'estudi de casos són les entrevistes hem utilitzat també altres instruments,
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DE

identificació,

planificació,

auto-

EN

EE

EP

INSTRUMENTS

Taula 22: Instruments (EN: entrevista nois; EE: entrevista educador; EP: entrevista professor)

Entorn sociofamiliar.
Entorn cultural.
Entorn institucional.

A

Habilitats metacognitives:
supervisió

Habilitats sobre com aprendre

VARIABLES
REFERIDES
ALTRES ASPECTES

Reflexivitat/impulsivitat

Habilitats
d'autoaprenentaíge

Rendiment, habilitats adquirides, aprenentatges fets, canvis actitudinals.

D'AUTOAPRE-

Actituds vers l'escola i el treball escolar
Autoresponsabilitat en els aprenentatges (locus of control, motivació per al'èxit i atribució de
la causalitat)
Rendiment anterior
Els professors
Concepte que tenen els professors del noi o noia com a estudiant
L'educador
Expectatives dels professors/de l'educador del noi o noia com a
estudiant
Estil docent
Relació del noi/a amb els professors
El currículum
Assignatures.
Organització del treball a l'aula
Tasques.
Activitats.
El
context Les aules.
d'aprenentatge
La relació amb els companys
Hàbits d'estudi
Temps de dedicació, planificació de l'estudi, constància.

Motivació vers l'escola i vers el treball escolar

Autoconcepte-autoestima

VARIABLES

ELS RESULTATS

EL
PROCÉS
NENTATGE

L'AMBIENT D'APRENENTATGE

CARACTERÍSTIQUES
L'ESTUDIANT

BLOCS DE VARIABLES
Escales

especialment per a recollir dades sobre variables com les habilitats metacognitives
i les habilitats que hem anomenat "sobre com aprendre". Com que resulta difícil
que de l'entrevista sorgeixin dades entorn de les habilitats que utilitza cada
subjecte per aprendre hem recorregut a dos instruments complementaris per
recollir informació sobre aquests tipus d'habilitats: els "Contextos d'Aprenentatge
autoregulat", i una "Escala per a mestres d'avaluació de l'autoregulació dels
aprenentatges", que seran descrits més endavant.
Amb l'escala als nois i noies obtenim informació relativa al coneixement
que els nois tenen sobre les estratègies que ells utilitzen per a aprendre. L'escala
als mestres ens permet obtenir informació general sobre les estratègies que
utilitzen els nois. i noies per dur a terme un aprenentatge. A la planificació de
l'estudi havíem pensat completar la informació sobre les habilitats
d'autoaprenentatge i metacognitives mitjançant una composició escrita realitada
pels nois i noies. L'avaluació de la composició escrita a partir d'uns indicadors que
havíem establert prèvaiemtn ens permetria obtenir dades sobre les processos
d'establiment de fites, planificació del text i autoavaluació de la composició2.

2

Segons Alonso Tapia (1991) hi ha quatre maneres complementàries d'obtenir informació sobre
els processos d'autoregulació de la composició escrita:
a) A través de l'observació directa del procés de composició. Es tractaria d'observar
acuradament el noi mentre realitza la tasca de composició.
b) A través dels comentaris del subjecte sobre com ho ha fet per a realitzar la ccomposició,
una vegada finalitzada.
c) A través de l'avaluació del text, tenint en compte el màxim d'indicadors que facin
referència a com es pot haver dut a terme el procés.
d) A través de l'anàlisi de tots els papers, esborranys, etc. que ha emprat abans de redactar el
text definitivament. Es pot demanar als nois que ordenin aquests esborranys
temporalment.
Per tal d'avaluar el text vam establir uns indicadors que figuren a la taula següent:
PROCESSOS
PLANIFICACIÓ

Establir fttes

Generar idees
Organitzar el
text

ES BASEN
La
identificació
de la demanda

Coneixement del
tema
Coneixment de les
convencions sobre
l'estructura dels
textos.

INDICADORS
Que ei tema de la composició es correspongui amb el
tema sol·licitat.
• Que les diferents parts de la composició tinguin un
objectiu clar cada una.
• Que les idees girin entorn del tema central, que aquest
no es perdi de vista.
Les idees exposades es corresponen al tema.
S'han realitzat apunts d'idees abans d'escriure el text.
Que estigui escrit en primera persona (ja que es tracta
d'experiència personal).
Que tingui una introducció i un final.
Que hi hagi diferents paràgrafs i un ordre entre els (per
ex. una seqüència temporal o per blocs d'idees)
• S'han realitzat esquemes previs d'organització d'idees
abans d'escriure el text.

•
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L'observació de les activitats que els nois i noies realitzessin abans,durant i
després d'haver construït el text pensàvem que ens oferiria un conjunt de dades
importants per a conèixer les habilitats que posa en marxa el subjectes per
realitzar una tasca d'aquest tipus.
Finalment, l'anàlisi d'aquestes narracions no ha estat possible per diferents
causes. En primer lloc, perquè no vam poder estar presents quan el noi o la noia
feien la composició escrita, la qual cosa ens impedia observar el procés abans i
durant la generació del text. L'anàlisi del producte final, és a dir, de la composició
no ens reportava suficient informació per inferir, a partir d'aquí, quines estratègies
o habilitats havia activat el jove. En segon lloc, perquè sabíem que algunes de les
narracions que vam aconseguir havien estat prèviament revisades per algun
educador abans de ser-nos entregada, malgrat que havíem demanat que fos el noi
qui decidiís quan la seva narració estava a putn per entregar-la. En tercer lloc,
perquè va ser impossible obtenir la narració en alguns dels casos de l'estudi a
pesar d'haver insistit durant uns quants mesos.

6.1.

Entrevistes

Zelditch (1962, citat per Goetz i LeCompte,1988:139) recomana
l'entrevista intensiva no estandarditzada com un format adequat per a obtenir
dades sobre incidències i històries personals. L'entrevista no estandarditzada és per
Goetz i LeCompte (1988) una guia en la qual s'anticipen les qüestions generals i la
informació específica que l'investigador vol recollir. El seu enfoc és informal i ni
l'ordre de les preguntes ni el seu context estan prefixats.

GENERACIÓ DEL TEXT

REVISIÓ

Coneixment de ia
cal.lilgrafia, ortografia,
sintaxi,
puntuació, elecció
dels termes, claredat d'expressió,
relacions, efectes
en el lector.
Reescriure el text.
Revisar ei text.

Lletra entenedora.
Correcció ortogràfica.
Coherència sintàctica. Ús de diversos tipus d'oracions.
Correcció de la puntuació.
Vocabulari utilitzat en propietat.
Claredat.
Té en compte el lector?
• Ha escrit el text més d'una vegada començant des del
principi?
• Ha canviat paraules, frrases, etx. sense torna a escriure
el text sencer?
• Què ha revisat? Contingut, vocabulari, estructura de les
frases, estructura del text.
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Seguint aquesta línia, per a construir les entrevistes hem establert els
objectius, tots ells referits a obtenir informació sobre les variables objecte d'estudi.
Per a cada objectiu hem establert els indicadors a partir dels quals s'han generat les
preguntes de l'entrevista.
La validació de totes les entrevistes, tant les que es van fer als nois i noies
com les dels educadors i les dels professors tutors es va realitzar mitjançant la
tècnica dels jutges. La validació de cada tipus d'entrevista tenia dues fases. Una
primera fase consistia en la validació dels indicadors respecte als objectius de les
entrevistes. Una segona fase consistia a validar les preguntes de l'entrevista
respecte als diversos indicadors. La validació l'han dut a terme deu jutges, cada un
dels quals comptava amb el material corresponent a cada una de les fases de la
validació, a més d'un resum de la definició que nosaltres havíem donat a cada una
de les variables. Han fet de jutges persones especialistes en temes de metodologia
i en orientació educaiva, i professionals que treballen en equips d'atenció
psicopedagògica. Els resultats de la validació figuren a l'annex 2.
En general es pot dir que tant els indicadors en relació als objectius com
les preguntes en relació als indicadors han estat considerats correctes per part de la
majoria dels jutges. Amb tot, a través dels comentaris que han fet, s'han generat
algunes qüestions, per la qual cosa hem cregut oportú realitzar alguns canvis
puntuals sobre la planificació inicial. En primer lloc, acalrir que ens interessen tant
les qualificacions obtingudes pels nois i noies en els cursos anteriors com les
qualificacions del curs que estava realitzant el moment de dur a terme l'entrevista.
Per això, aquest indicador apareixia dues vegades a l'entrevista dirigida als joves.
En segon lloc, l'objectiu referit a l'obtenció d'informació sobre els resultats de
l'aprenentatge dels nois i noies cal precisar-lo: no ens interessen únicament els
resultats sinó la valoració dels aprenentatges adquirits en funció de la utilitat i de
la importància percebuda pel propi subjecte. En tercer lloc, pel fet que la majoria
dels jutges ens han comentat que troben difícil obtenir informació sobre quines
habilitats d'autoaprenentatge posseeixen realment els nois i noies» hem decidit
introduir un nou indicador a les entrevistes dirigides als educadors i professors.
Aquest indicador, que hem anomenat Valoració de les dificultats per aprendre.
Es pretén que sigui qüestió general amb el propòsit d'obtenir informació sobre les
percepcions dels educadors i dels professors sobre les dificultats o facilitats que
pot tenir el noi o noia per a aprendre coses, en general i referint-nos a tasques
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concretes, completant una mica més la informació sobre el procés d'aprenentatge
de l'estudiant.
A les taules 23 a 31 es presenten els blocs de variables que són objecte
d'estudi, els objectius i els indicadors per a cada objectiu, de cada tipus
d'entrevista. La columna "Objectius" conté només la variable sobre la qual ens
interessa obtenir informació. S'entén que l'objectiu és "Obtenir informació sobre
l'autoconcepte i rautoestima de l'estudiant", "obtenir informació sobre les actituds
vers l'escola i el treball escolar de l'estudiant", etc. Les entrevistes inclouen totes
les variables que havíem presentat a la taula 22. A més, de la variable Valoració
de les dificultats per a aprendre.
Una vegada concertada mitjançant contacte telefònic, la dinàmica que vam
seguir en les entrevistes fou la següent:
1. Es presenten i s'exposen els motius del nostre interès per a realitzar
l'entrevista.
2. Es demana la col·laboració del subjecte. Una vegada el noi o la noia hi està
d'acord se li demana permís per a enregistrar l'entrevista en cinta
magnetofónica.
3. En el cas de les entrevistes als nois es comença l'entrevista per preguntes
generals com ara si li agrada anar a escola, què és el que més recorda de
l'escola, etc.. per a anar introduint de mica en mica les preguntes més
concretes.
4. Tant en les entrevistes als nois i noies, com als educadors /es i als
professors/es les preguntes de l'entrevista es van introduint de forma flexible,
sense seguir un ordre predeterminat. Es deixa, en la mesura del possible, que
sigui el mateix subjecte el que vagi exposant lliurement les seves opinions.
Les preguntes serveixen per a anar orientant el diàleg.
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BLOCS
CARACTEWSTI
QUES
DE
L'ESTUDIANT

OBJECTIUS: Obtenir informació sobre:
Autoconcepte-autoestima

Actituds vers l'escola i el treball escolar
Motivació vers el treball escolar

Autoresponsabilitat en els aprenentatges (lloc de
control, motivació per a l'èxit i atribució de la
causalitat)

INDICADORS
1. Autopercepció com a estudiant
2. Percepció de les pròpies capacitats per
a dur a terme determinades tasques.
3. Gust per l'escola
4. Gust pel treball escolar
S.Disposició a realitzar les tasques
escolars
6. Disposició vers l'aprenentatge.
7. Expectatives vers l'escola.
8. Atribució de l'èxit en determinades
matèries.
9. Atribució de l'èxit en determinades
tasques que proposa el professor.
10. Atribució del fracàs en determinades
assignatures.
11. Atribució del fracàs en alguna tasca
que proposa el professor.
12. Tendència a perseverar o a abandonar
davant d'una tasca difícil.
13. Resultats generals de les assignatures
en cursos anteriors.

Rendiment anterior

Taula 23: Objectius i indicadors de les entrevistes als nois i noies. (I)

BLOCS
L'AMBIENT
D'APRENENTATGE

OBJECTIUS: Obtenir informació sobre:
Els professors
Concepte que tenen els professors
de l'alumne com a estudiant.
Conductes docents

El currículum

Relació de l'estudiant amb els
professors
Assignatures.
Organització del treball a l'aula
Tasques i activitat

El
context
d'aprenentatge

Les aules.

La relació amb els companys

INDICADORS
14. Percepció del concepte que els
professors tenen de l'alumne com a
estudiant.
15. Preferències pel que fa a l'estil docent
dels professors.
16. Relació de l'estudiant amb els
professors, percebuda pel propi estudiant.
17. Preferències quant a assignatures
18. Tipus de treball predominant a l'aula:
individual o en grup.
19. Tipus de treball preferit per
l'estudiant.
20. Preferències quant a tipus de tasques a
realitzar (redaccions, exercicis, estudiar,
etc.)
21. Valoració de les tasques en funció de
la seva utilitat per a l'aprenentatge.
,_
22. Característiques dels grups classe que
a l'estudiant li han agradat més
_
23. Preferències quant a característiques
del grup classe.
—
24. Relació de l'estudiant amb eis
companys
———

Taula 24: Objectius i indicadors de les entrevistes als nois i noies. (II)
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BLOCS

OBJECTIUS: Obtenir informació sobre:
Hàbits d'estudi Temps de dedicació, constància,
organització, concentració

EL
PROCÉS
D'AUTO APRENENTATGE

Habilitats metacognitives

ELS
RESULTATS

Rendiment, habilitats adquirides, aprenentatges fets,
canvis actitudinals i la seva valoració

VARIABLES
REFERIDES
ALTRES
ASPECTES

Entorn sociofamíliar.
Entorn cultural.
Entorn institucional.

A

INDICADORS
26. Freqüència de realització de deures i
de tasques relacionades amb l'estudi
26. Hores diàries deidcades a estudiar i
fer les tasques escolars.
27. Planificació de l'estudi diari i lo
setmanal.
28. Capacitat de concentració i d'atenció
autopercebut.
29. Identificació de les demandes per part
de l'estudiant. Implica la identificació dels
objectius de les tasques que se li assignen
30. Qualificacions escolars obtingudes en
el curs actual
31. Valoració dels aprenentatges adquirits
en funció de la utilitat percebuda de cares
al futur mediat.
32. Valoració dels aprenetatges adquirits
quant a la importància percebuda pel
creixement personal.
33. Relació rellevant percebuda entre
algun aspecte de l'entorn sociofamiliar,
Institucional o cultural i l'èxit escolar.

Taula 25: Objectius i indicadors de les entrevistes als nois i noies. (III)

BLOCS
CARACTERISTI
QUES
DE
L'ESTUDIANT

OBJECTIUS: Obtenir informació sobre:
Autoconcepte-autoestima

i^írí^mj \SK\U
INDICADORS
1. Concepte que l'educador percep que el
noi té de sí mateix com a estudiant

Actituds vers l'escola i el treball escolar

2. Predisposició del noi/a per a assistir a
l'escola
3. Gust per l'escola
4. Gust pel treball escolar
5.Disposició a realitzar les tasques
escolars
6. Disposició vers l'aprenentatge, tal com
ho percep l'educador
7. Percepció de la motivació del noi/a per
a anar a l'escola i fer les tasques que se li
encomanen.
8. Tasques que motiven més al noi/a
9. Grau d'esforç percebut per l'educador
davant de determinades tasques que
suposen una certa dificultat per
l'estudiant.
10. Percepció de l'educador sobre a qui o
a què atribueix el/la noi/a l'èxit o el fracàs
en determinades tasques
11. Percepció de l'educador sobre l'actitud
davant la realització de tasques que
impliquen una certa dificultat.

Motivació vers el treball escolar

Autoresponsabilitat en els aprenentatges (locus of
control, motivació per a l'èxit i atribució de la
causalitat)

Taula 26: Objectius i indicadors de l'entravisxsta als educadors i educadores (I)
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BLOCS
L'AMBIENT
D'APRENEN
-TATGE

OBJECTIUS: Obtenir informació sobre:
L'educador
Expectatives de l'educador

Els professors
El currículum

Relació de l'estudiant
professors
Assignatures.

amb els

Tasques i activitats

El
context
d'aprenentatge

La relació amb els companys

INDICADORS
12. Expectatives de l'educador quant a la
possibilitat que té el/la noi/a de finalitzar
els estudis actuals o continuar-ne uns
altres.
13. Relació del/la noi/a amb els professors
segons la percepció que en té l'educador
14. Preferències del/la noi/a quant a
assignatures.
15. Preferències del/la noi/a quant a
tasques o activitats relacionades amb el
treball escolar
16. Relació de l'estudiant amb els seus
companys d'aula.
17. Acceptació de l'estudiant per part dels
seus companys percebuda per l'educador

Taula 27: Objectius i indicadors de l'entravista als educadors i educadores (II)

BLOCS
EL
PROCÉS
D'AUTOAPRENENTATGE

OBJECTIUS: Obtenir informació sobre:
Hàbits d'estudi Temps de dedicació, constància,
organització, concentració

Habilitats autoinstructives

Habilitats metacognitives

Reflexivitat/Impulsivitat

Valoració de les dificultats per a aprendre

ELS
RESULTATS

Rendiment, habilitats adquirides, aprenentatges fets,
canvis actitudinals i la seva valoració

VARIABLES
REFERIDES
ALTRES
ASPECTES

Entorn sociofamiliar.
Entorn cultural.
Entorn institucional.

A

INDICADORS
18. Freqüència de realització de deures i
de tasques relacionades amb l'estudi.
19. Hores diàries dedicades a estudiar i
fer les tasques escolars.
20. Organització de l'estudi del noi/a.
21. Capacitat d'atenció i concentració en
la realització de les activitats escolars.
22. Identificació de les demandes, que
implica la identificació dels objectius de
les tasque d'aprenentatge que se li
demaenen
23. Percepció de l'educador sobre la
tendència del /la noi/a a actuar en general
de manera impulsiva o bé reflexiva.
24. Percepció que té l'educador sobre les
dificultats per a aprendre coses que pot
tenir el noi/la noia
25. Qualificacions escolars obtingudes pel
noi/a
26. Valoració del rendiment del/la noi/a
per part de l'educador
27. Aspectes dels resultats escolars de
l'estudiant que l'educador destacaria
especialment
28. Relació rellevant percebuda entre
algun aspecte de l'entorn sociofamiliar,
institucional o cultural i l'èxit escolar.

Taula 28: Objectius i indicadors de l'entrevista als educadors i educadores (III)
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BLOCS
CARACTERÍSTIQUES DEL NOI

OBJECTIUS: Obtenir informació sobre
Autoconcepte-autoestima
Actituds vers l'escola i el treball escolar
Motivació vers ei treball escolar.

Autoresponsabilitat en els aprenentatges (locus of
control, motivació per a l'èxit i atribució de la
causalitat)

Rendiment anterior

INDICADORS
1 . Concepte que el professor percep que el
noi té de sí mateix com a estudiant.
2. Gust per l'escola.
3.Gust pel treball escolar
4,Disposició per realitzar les tasques
escolars
5. Percepció del grau de motivació de
l'estudiat per a l'escola i pel treball
escolar.
ó.Disposició vers l'aprenentatge.
7. Grau d'esforç percebut pel professor
davant de determinades tasques que
suposen una certa dificultat per
l'estudiant.
8. Percepció del professor sobre a qui o a
què atribueix l'estudiant l'èxit o el fracàs
en determinades tasques.
9. Percepció del professor sobre l'actitud
davant la realització de tasques que
impliquen una certa dificultat.
10. Resultats generals de les assignatures
en cursos anterior

Taula 29: Objectius i indicdors de l'entrevista als professors i professores (I)

BLOCS
L'AMBIENT
D'APRENENTAT
GE

OBJECTIUS: Obtenir informació sobre
Els professors
Concepte que tenen els
professors de l'alumne com
a estudiant
Expectatives vers l'estudiant

Relació de l'estudiant amb
els professo
El currículum

Assignatures.
Organització del treball a
l'aula
Tasques o activitats

El context d'aprenentatge

La
relació
companys.

amb

els

INDICADORS
11. Concepte que el professor té de
l'alumne/a com a estudiant.
12. Expectatives del professor quant a la
possibilitat que té l'alumne de finalitzar
els estudis actuals o continuar-ne uns
altres.
13. Relació de l'estudiant amb els
professors segons la percepció que en té el
professor tutor.
14. Preferències de l'alumne quant a
assingatures.
15. Tipus de da treball preferit per
l'estudiant: individual o en equip.
16. Preferències de l'alumne quant a tipus
de tasques.
17. Relació de l'estudiant amb els seus
companys d'aula.
18. Acceptació de l'estudiant per part dels
seus companys percebuda pel professortutor.

Taula 30: Objectius i indicdors de l'entrevista als professors i professores (II)
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BLOCS
EL
PROCÉS
D'AUTOAPRENENTATGE

OBJECTIUS: Obtenir nformació sobre
Hàbits d'estudi
Temps
de
dedicació,
planificació i organització
de l'estudi, constància,
concentració,
demanar
explicacions
sobre
els
resultats.

Habilitats
d'autoaprenentatge

Habilitats
aprendre

sobre

com

Habilitats metacognitives

Reflexivitat/ impulsivitat

Valoració de les dificultats per a aprendre

ELS
RESULTAT S

VARIABLES
REFERIDES
A ALTRES
ASPECTES

Rendiment, habilitats adquirides, aprenentatges fets,
canvis actitudinals i la seva valoració

INDICADORS
19. Freqüència de realització de deures i
de tasques relacionades amb l'estudi.

20. Constància en la realització de les
feines que se li assignen.
21. Grau de planificació de l'estudi
percebut pel professor.
22. Capacitat d'atenció i concentració en
la realització de les activitats escolars.
23. Ús que fa l'estudiant de determinades
estratègies: resumir, prendre apunts, fer
resums, subratllar.
24. Identificació de les demandes, que
implica la identificació dels objectius de
les tasques d'aprenentatge que se li
demanen
25. Planificació de tasques concretes, per
exemple, una redacció.
26. Autosupervisió: Fins a quin punt
l'estudiant repassa les feines per tal de
detectar errors
27. Percepció del professor sobre la
tendència de l'alumne a actuar en general
de manera impulsiva o bé reflexiva.
28. Percepció del professor de la
facilitat/dificultat de l'estudiant per a
adquirir nous aprenentatges
29. Qualificacions escolars obtingudes.
30. Valoració del rendiment de l'alumne
per part del professor
31. Aspectes dels resultats escolars de
l'estudiant que el professor destacaria
especial-ment.
32. Relació rellevant percebuda entre
algun aspecte de l'entom sociofamiliar,
insittucional o cultural i l'èxit escolar de
l'estudiant

Entorn socio-familiar.
Entorn cultural.
Entorn institucional.

Taula 31: Objectius i indicadors de l'entrevista als professors i professores (III)

Les entrevistes als cinc nois i noies es realitzen en el centre on resideixen.
Les entrevistes als educadors/es tenen lloc als seus centres de treball i les
entrevistes als professors/s les fem en els centres docents on imparteixen classes.
A la taula 32 figuren les preguntes de cada entrevista mitjançant les quals hem
obtingut informació de cada una de les variables estudiades.
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CARACTERIS
TIQUES
DE
L'ESTUDIANT

L'AMBffiNT
D'APRENENT
ATGE

ENTREVISTES ALS

VARIABLES

BLOCS DE
VARIABLES
Autoconcepte-autoestima

Nois/es
1,2

Educa.
1

Profes.
1

Actituds vers l'escola i el treball escolar

3» 4

2,3,4

2,3

Motivació vers l'escola i vers el treball escolar

5,6,7

4,5,6

Autoresponsabilitat en els aprenentatges (locus of control, motivació per
al'èxit i atribució de la causalitat)

8, 9,
10, H,
12
13

Sí 6, 7,
8
9, 10,
11

Rendiment anterior
Els professors
Expectatives dels professors/de l'educador respecte a
L'educador
l'estudiant
Concepte dels professors i de l'educador de l'alumne com
a estudiant
Estil docent
Relació del noi/a amb els professors
El currículum

El
context
d'aprenentatge
EL PROCÉS
D'AUTOAPRENENTATGE

Hàbils d'estudi

Habilitats
d'autoaprenenta
tge

Assignatures.
Organització del treball a l'aula
Tasques.
Activitats.
Les aules.
La relació amb els companys
Temps de dedicació, planificació de l'estudi, constància.

12
14
15
16
17
tò
& 20,
2Í
22.23
24
25, 26,
27,28

7,8,9
10
12
U

13
14
15

13
14
Í5
16

16,17
18, 19,
20,21

17,18
19, 20,
21,22

23

Habilitats sobre com aprendre

Reflexivitat/impulsivitat

2*

24, 25,
26
27

Dificultats per aprendre

à*.

ai-' ;

25, 26,
27
35

29, 30,
31
32

Habilitats metacognitives: identificació,
auto-supervisió

planificació,

ELS
RESULTATS

Rendiment, habilitats adquirides, aprenentatges fets, canvis actitudinals.

VARIABLES
REFERIDES A
ALTRES
ASPECTES

Entorn sociofamiliar,
Entorn cultural.
Entorn institucional.

29

30, 31,
32
3*

22

Taula 32: Relació entre variables i preguntes de l'entrevista. (A cada casella s'expressa el número
de la qüestió que fa referència a cada variable per cada tipus d'entrevista)

El tipus d'entrevista que hem realitzat es pot considerar una entrevista
dirigida. En aquest tipus d'entrevista:
1. La persona entrevistada és un subjecte del qual se sap que ha intervingut en
una situació particular. En el nostre cas, els nois es troben en situació de risc i
malgrat tot han aconseguit reeixir a l'escola; els educadors i els professors
coneixen aquests nois i noies i ens poden proporcionar informació per
contrastar-la amb la que ens aporti cada un dels casos.
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2. L'entrevistador coneix directament o indirecta aquesta situació amb els
elements, esquemes, processos i estructura total de la mateixa, i l'ha analitzat
sistemàticament.
En base a aquesta anàlisi hem desenvolupat una guia de l'entrevista en la
qual s'assenyalen els punts de major interès per a la investigació -en el nostre cas,
les diferents variables. Tal com hem dit, l'entrevista es concentra en l'experiència
subjectiva dels subjectes seleccionats amb l'objecitu d'aconseguir d'ells la seva
definició de la situació. A pesar d'aquesta planificació prèvia, l'entrevista està
sempre oberta a al fet que respostes o relats imprevistos donin peu a noves
hipòtesis i interpretacions de l'experiència (Ruiz Olabuénaga, 1989). Així, tot i la
planificació que hem fet de les entrevistes i que el seu desenvolupament ha estat
força dirigit per les preguntes de l'entrevistadora, aquestes s'introduien de manera
flexible, en funció de les respostes que anaven donant els subjectes entrevistats. A
més, restaven obertes a respostes imprevistes, cosa que hem hagut de tenir en
compte a l'hora de realitzar-ne les dades.

6.2. Escales
La base de la recollida de dades per a l'estudi de casos són les entrevistes.
Hem utilitzat dos instruments per a obtenir informació complementària sobre les
habilitats metacognitives i l'autoresponsabilitat en els aprenentatges dels
estudiants entrevistats. Són adaptacions de dos instruments elaborats pe}
Zimmerman et al (1986,1988) per a nois i noies de l'escola secundària. Partint de
la conceptualització dels estudiants com a participants metacognitivament,
motivacionalment i comportamentalment actius en els seu propi procés
d'aprenentatge, defineixen els estudiants autoregulats com aquells que planifiquen,
ortganitzen, s'autoinstrueixein i s'autoavaluen a diversos nivells durant el procés
d'aprenentatge. A nivell motivacional els estudiants autoregulats es perceben com
a autoeficaços, autònoms i motivats intrínsecament. En termes de comportament,
els estudiants autoregulats seleccionen, estructuren i fins i tot creen entorns socials
i físics que optimitzen les seves adquisiscions.
El primer d'aquests instruments l'anomenen "Contextos d'Aprenentatge
Autoregulat" que és la traducció del Self-Regulated Learning Contexts,
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confeccionat per Zimmerman et al (1986,1988). Consisteix en una entrevista en la
qual es presenten als alumnes sis contextos d'aprenentatge:
1. el context de classe,
2.
3.
4.
5.
6.

el context d'estudi a casa,
la realització de tasques que impliquen expressió escrita,
la realització de tasques de matemàtiques,
la preparació i realització dels exàmens,
els moments en els quals estan poc motivants per a fer els deures.

Per a cada context els estudiants havien d'indicar els mètodes que
empraven per a enllestir la tasca. Si l'alumne no donava una resposta se li
perguntava què feia si tenia dificultats o si tenia algun mètode particular que
emprés en aquestes ocasions. Si l'estudiant encara no sabia respondre es passava a
un altre context. Si l'alumne esmentava més d'una estratègia se li demanava que
classifiqués la consistència amb la qual cada estratègia s'utilitzava d'acord amb
una escala amb 4 punts, amb categories des d'"algunes vegades" (1) a "la majoria
de les vegades" (4).
Aquest instrument l'hem traduït i l'hem adaptat a la nostra realitat.
L'objectiu de l'aplicació d'aquest instrument era avariguar com perceben els
subjectes seleccionats les estratègies que utilitzen en el seu procés d'aprenentatge
en sis contextos diferents. Es pretén obtenir informació sobre:
.

l'establiment d'objectius,
la planificació de la tasca,
buscar informació,

.

l'autosupervisió i
l'autoavaluació.

Els sis contextos d'aprenentatge són els que figuren a la taula 33.
L'aplicaven com a darrera part de les entrevistes als nois i noies.
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1.

Imagina't que un mestre està discutint un tema amb la teva classe, com per exemple, la
pena de mort. El mestre diu que farà un examen a tota la classe sobre aquest tema. Tens un
mètode que t'ajudi a aprendre i recordar què es va discutir a classe?

2.

Sovint els mestres demanen als alumnes que facin una redacció sobre un tema. .Llavors, els
posen una puntuació o nota a la redacció. En aquests casos, tens algun mètode particular
que t'ajudi a planificar i escriure la redacció?

3.
4.

Hi ha algun mètode particular que empris per completar els deures de matemàtiques?
La majoria dels professors fan uns exàmens parcials al llarg del curs, els quals determinen
molt la nota final. Tens un mètode particular per preparar-te pels exàmens en assignatures
com Llengua o Història?

5.

Moltes vegades els estudiants tenen problemes per acabar els deures perquè hi ha altres
coses més interessants que preferirien fer. Tens algun mètode particular per motivar-te a tu
mateix a acabar els deures en aquestes circumstàncies?

6.

La majoria dels estudiants troben necessari acabar algunes tasques o preparar-se per les
classes a casa. Tens alguns mètodes particulars per realitzar el teu estudi a casa?
Taula 33: Contextos d'Aprenentatge Autoregulat

El segon instrument l'anomenen "Escala per als professors d'avaluació de
l'autoregulació dels aprenentatges" -traducció de Rating Student Self-Regulated
Learning Outcomes: A teacher scale, elaborat per Zimmerman et al, (1988).
L'escala consta de dotze ítems que es troben a la taula 34, referits a les següents
habilitats dels estudiants:
buscar informació (ítems 1 i 2),
buscar l'ajuda del professor (ítems 2 i 8),
activitats d'autoavaluació (ítems 3, 8 i 12),
establir objectius i planificar (ítems 4 i 5)
organitzar i transformar la informació (ítems 7, 9 i 11), i
motivació intrínseca (ítems 6 i 10).
Els professors han de puntuar cada ítem en una escala de cinc graus, que va
des de I'l (mai) al 5 (sempre), en funció de la freqüència amb la qual ells perceben
que l'estudiant en qüestió realitza l'activitat que apareix a cada ítem.
No hem realitzat la validació d'aquests dos instruments perquè el nostre
objectiu a l'hora d'utilitzar-los ha estat obtenir informació complementària a la que
podíem obtenir a partir de les entrevistes als mateixos nois i als professors,
permentent-nos conèixer fins a quin punt els estudiants són conscients de l'ús de
determinades habilitats i estratègies per a ser més eficaços en els seus
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aprenentatges i conèixer també fins a quin punt són autoresponsables del seu
aprenentatge. Els estudis de validesa realitzats pels autors amb vuitanta nois i
noies de quinze anys els serveixen per concloure que les puntuacions dels
professors representen, tot i els seus límits, una font important d'informació sobre
l'aprenentatge autoregulat (Zimmerman i Martínez-Pons, 1988). Els autors
recomanen utilitzar altres mesures compelmentàries com l'observació durant el
funcionament acadèmic dels nois i noies per part de companys o els pares.

QÜESTIONS

1

2

3

4

5

1.

.Sol·licita aquest estudiant informació addicional sobre la
natrualesa exacta dels pròxims exàmes?
2. .Sol·licita aquest estudiant informació addicional sobre les
seves expectatives o preferències en relació als deures que
se li assignen?
3. Manifesta ser conscient de com ho ha fet de bé en un test o
prova escrita abans que vostè li hagi posat la nota?
4. Acaba les tasques abans o en el temps especificat?
5.
6.

Porta la feina al dia de manera que està preparat per
participar a classe?
Manifesta interès en els assumptes del curs?

7.

Ofereix aquest estudiant informació rellevant que no
s'esmentava en el llibre de text o en les discussions prèvies
de classe?
8. Busca aquest estudiant l'ajuda del professor per si mateix
quan se li presenten dificultats o dubtes per entendre un
treball escolar?
9. Pregunta a classe qüestions inusuals o penetrants?
10. Es presenta voluntari per tasques especials, deures o
activitats relacionades amb el treball del curs?
11. Expressa i defensa opinions que poden diferir de les del
mestre o dels sus companys de classe?
12. Sol·licita més informació en relació les seves notes o
avaluacions del seu treball escolar?

Taula 34 : Escala per als professors d'avaluació de l'autoregulació dels aprenentatges.
(1. Mai 2. Poques vegades 3. Força vegades 4.Gairebé sempre 5. Sempre)

La informació que obtindrem a partir d'aquests dos instruments és, per tant,
aproximativa i la utilitzarem per a matisar alguns dels resultats obtinguts a partir
de l'anàlisi de les entrevistes, que constitueixen, com hem vist, la font principal
d'informació.
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CAPITOL V: ANÀLISI DE LES DADES
Per cada cas comptem amb les dades obtingudes mitjançant l'entrevista al
propi noi o noia, l'entrevista a la seva educadora tutora i al professor/a tutor/a de
l'institut on cursava els estudis en aquell moment. Això fa un total de quinze
entrevistes. A aquestes dades cal afegir les que ens han proporcionat els mateixos
nois responent les nostres preguntes sobre els "Contextos d'aprenentatge
autoregulat", i les respostes dels cinc professors tutors la l"'Escala per professors
d'avaluació de l'autoregulació dels aprenentatges dels estudiants". El material amb
el qual comptem per fer l'estudi es troba resumit a la taula 35.
Només en dos casos no es va poder enregistrar l'entrevista amb el caset (a
la taula, les caselles amb el signe "o"). En el cas de l'educadora del cas 3 no es va
poder enregistrar per problemes tècnics i l'entrevista a l'educadora del cas 4 no es
va poder enregistrar perquè aquesta no va donar el seu consentiment. En ambdós
casos es van prendre apunts durant l'entrevista i, immediatament després, i guiats
per les preguntes de l'entrevista planificada, vam reconstruir les respostes.
IseaJàï.

„ Estafo 2.

Taula 35: Material per a l'estudi de casos (EN=Entrevista als nois; EE= Entrevista als educadors;
EP= entrevista als professors)
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Seguidament exposem quins procediments hem utilitzat per analitzar tot
aquest conjunt d'informació. Hem dividit l'exposició en dues parts. A la primera
fem referència a les anàlisis de les entrevistes i a la segona veurem com ho hem fet
per analitzar les escales complementàries. Tot i que aquí ho expliquem
separadament per tal de clarificar al màxim els procediments, a l'informe es
presenten conjuntament els resultats obtinguts de l'anàlisi de les dades.

1.

ANÀLISI DE LES ENTREVISTES

A través de les entrevistes hem obtingut dades qualitatives. La dificultat
per analitzar aquest tipus de dades eés assenyalada per alguns investigadors com
García Jiménez et al (1993), els quals afirmen que, exceptuant el cas en el qual
l'investigador transforma les dades textuals en valors numèrics, no sempre
l'investigador compta amb vies definides o convencions clares que orientin la
manera d'analitzar les dades qualitatives. Per causa d'això hi ha una gran varietat i
singularitat de formes d'anàlisi de dades, a la qual cosa cal afegir, segons García
Jiménez et al (1993) la manca de descripcions detallades sobre aquests mètodes en
els informes d'investigació. Nosaltre volem presentar amb detall quins mètodes
hem utilitzat per analitzar les dades. A més, segons els autors hi ha dos tipus de
dades qualitatives: les dades que conserven la seva naturalesa textual i les dades
textuals que són transformades en valors numèrics. Nosaltres volem que les dades
procedents de les entrevistes mantinguin la seva naturalesa textual.
El primer pas que hem fet per tal de poder analitzar les entrevistes ha estat
la seva transcripció. Les entrevistes transcrites es troben a l'annex 3. Per tractar les
dades de les entrevistes ens hem basat en tècniques d'anàlisi de contingut
(Bartolomé, 1981; Bardin, 1986; Sowden et al, 1988; Krippendorff, 1990),
adaptant-les a les característiques del material a treballar, i en els mètodes descrits
per García Jiménez et al (1993).
La principal dificultat a l'hora de treballar amb les entrevistes ha estat la
transformació del seu contingut en unitats que ens permetessin, d'una banda,
analitzar cada cas aïlladament i veure quines percepcions tenien els nois i noies,
contrastant-les amb les percepcions dels professors/es-tutors/es i dels educadors/es
de cada cas. Això ens havia de permetre trobar indicis sobre el seu procés
d'escolarització, i sobre quines característiques dels nois i quines variables havien
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pogut influir en el bon desenvolupament escolar d'aquests casos. D'altra banda,
comparar els diferents casos amb l'objectiu de trobar els possibles punts comuns
entre aquests casos atípics que ens permetessin apuntar l'existència de
determinades variables que podien haver actuat com a factors protectors en
aquests estudiants en situació de risc. Exposem tot seguit quin és el procés que
hem seguit per analitzar el contingut de les entrevistes, el qual es troba
esquematitzat a la figura 9.
Ja hem esmentat que el primer pas, després de l'enregistrament de les
entrevistes, ha estat la transcripció d'aquestes. La transcripció ens ha permès
preservar el material de manera detallada. Tal com afirmen Corrie et al (1984)
ningú pot dir en el moment de l'entrevista quins detalls esdevindran més valuosos
per a l'informe. Per això és important que les entrevistes quedin enregistrades en
una cinta magnetofónica i, per tal que les dades siguin accessibles als objectius de
l'anàlisi, transcriure el material per tal de fer-lo més manejable. A partir d'aquí
hem transformat aquestes dades realitzant dues passes:

1. La descomposició de les entrevistes en unitats de registre.
2. L'elecció de les categories i la seva anàlisi.

1.1. Descomposició de les entrevistes en unitats de registre
En la planificació d'una anàlisi de contingut, les unitats de registre són les
unitats que s'hauran de codificar i que constitueixen els segments de contingut que
serà necessari considerar com a unitats de base per tal de realitzar, posteriorment,
la seva categorització. En el nostre estudi, la unitat de registre que hem considerat
més adient per als objectius que perseguim és el tema. Segons la definició d'Unrug
(1974), citada per Bardin (1986:80), el tema és:
"una unitat de significació complexa, de longitud variable: la seva realitat no és
d'ordre lingüístic, sinó d'ordre psicològic: una afirmació i també una al·lusió, poden
constituir un tema; a la inversa, un tema pot ser desenvolupat en diverses afirmacions
(o proposicions). En fi, un fragment qualsevol pot remetre (i generalment remet) a
diversos temes..." (Bardin 1986:80).

Considerar les unitats temàtiques com a unitats de registre no ens facilita
gens la descomposició del text, ja que els seus límits no són físics, com ho poden
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Figura 9: Seqüència del procés d'anàlisi de les entrevistes

ser els de les unitats de tipus lingüístic (paraula, frase) o com ho podria ser
considerar com a unitat cada una de les respostes a les diferents preguntes. Tal
com afirma Bardin (1986), el tema com a unitat de registre resulta adequat per a
estudis de motivacions, opinions, actituds, valors, creences, tendències, etc. i, per
tant, creiem que resulta adequat al tipus de contingut de les entrevistes del nostre
estudi.
Amb tot, en la definició de les unitats temàtiques no partim de zero.
Evidentment, els objectius que hem definit prèviament per a les entrevistes ens
aporten una bona base per a definir aquestes unitats. Així, hem de pensar que les
respostes dels entrevistats faran referència als temes que constitueixen els
objectius de les entrevistes. No obstant, el que hem fet ha estat establir un sistema
d'unitats temàtiques partint de l'anàlisi de les respostes dels entrevistats que, si
més no lògicament, haurien de coincidir amb els objectius de les entrevistes, però
que, realment, poden no coincidir del tot, ja que una resposta de l'entrevistat a una
pregunta de l'entrevistador pot anar molt més enllà dels objectius que aquest
s'havia marcat.
Segons Bardin (1986) és necessari establir també quines són les unitats de
context, que serveixen d'unitat de comprensió per a codificar les unitats de
registre. Són els segments del missatge, de tamany superior a la unitat de registre,
que resulten òptims per a copsar el significat exacte de la unitat de registre. En el
nostre cas, la unitat de context està formada per l'entrevista completa, que és la
que ens ajuda a copsar la significació exacta de les respostes a les diferents
preguntes de l'entrevistador.
La determinació de les unitats de registre o temes és la fase més important
de la transformació de les dades de les entrevistes. Ho és perquè la correcció amb
què es dugui a terme possibilitarà els processos de triangulado. Malgrat que les
entrevistes tenien uns objectius molt clars no podem considerar d'entrada aquests
objectius com a unitats temàtiques totalment vàlides per a la codificació de les
entrevistes, ja que el primer que hauríem de fer és indagar si les respostes que els
entrevistats han donat a les qüestions que se'ls ha plantejat es corresponen
estrictament a aquests objectius. És a dir, una resposta a una pregunta molt
concreta pot transcendir els objectius que ens havíem plantejat per a aquella
pregunta i, fins i tot, pot introduir altres elements relacionats amb la temàtica
general de l'entrevista però que va més enllà dels objectius que ens havíem marcat.
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Per tot això, per a la determinació de les unitats de registre temàtiques, hem optat
per partir del contingut de les respostes dels entrevistats i, sobre aquesta base,
construir el llistat d'unitats temàtiques i de codis que posteriorment s'havien
d'assignar a totes les entrevistes, tot i que hem pres com a referència els objectius
de les entrevistes.
Per a determinar de les unitats temàtiques ens hem basat en el procediment
que Sowden et al (1988) descriuen per analitzar dades enregistrades en una cinta
magnetofónica. Les passes que hem seguit han estat les següents:
1. Desenvolupar un conjunt de paraules-clau a partir dels objectius de les
entrevistes.
2. Apliquem aquestes paraules-clau a tres entrevistes realitzades als nois/es, tres
entrevistes realitzades als professors/res i tres entrevistes realitzades als
educadors/es. Aquestes paraules-clau s'escriuen al marge esquerre de les
transcripcions de les entrevistes i es corresponen als diferents temes que es van
desenvolupant al llarg de l'entrevista i se n'assignen tantes com sigui necessari
a cada resposta que dóna l'entrevistat. Aquesta primera aplicació ens permet
adequar la llista de paraules als temes que apareixen a cada tipus d'entrevista.
Alguns dels temes que apareixen a les respostes no ens els havíem proposat
com a objectius de forma explícita. No obstant, la majoria dels temes
coincideixen amb els objectius que ens havíem proposat a les entrevistes.
3. Una vegada fet això, fem un llistat per cada tipus d'entrevista de totes les
paraules-clau que han aparegut, agrupant-les en funció de l'estructura de
l'entrevista prèviament planificada. A cada paraula-clau se U assigna un codi
numèric. Cada codi, corresponent a una paraula-clau, constituirà una unitat de
registre temàtica. Els llistats d'unitats de registre obtinguts a partir d'aquesta
codificació, per cada tipus d'entrevista són els que figuren a les taules 36 i 37.
4. En funció d'aquests codis es codifiquen la resta de les entrevistes. A cada
resposta s'assignen tants codis com temes apareixen.
5. Donem fragments de les entrevistes a una altra persona perquè les codifiqui en
funció del llistat de paraules clau. A aquest segon codificador se li
proporcionen fragments de quatre entrevistes als nois/es, de tres entrevistes als
educadors/es i de tres entrevistes als professors/es. Al segon codificador se li
donen instruccions perquè codifiqui aquests fragments en funció de les unitats
temàtiques. Les instruccions consten d'una primera part en la qual se l'informa
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L.

Els professors

El currículum

Els companys

7.

8.

9.

Unitats Entrev. Nois/es
Autoconcepte com a estudiant

6.

2.

5.

4.

3.

1.

Motivació (pels estudis, pel treball escolar,
per apredre)
Autoresponsabilitat en els aprenentatges
(motivació per l'èxit, atribució de la
causalitat, lloc de control)
Concepte que el professor/a té del noi/a com
a estudiant
Expectatives del professor

Actitud del noi/a vers l'escola i vers el
treball escolar

Unitats Entrev. Professors/es
Percepció
del
professor/a
sobre
l'autoconcepte com a estudiant del/la noi/a.

Relació del noi/a amb els professors
Assignatures (Percepcions del professor/a
sobre les assignatures preferides del noi/a)
Treball a l'aula. (Preferències de treball
individual o en equip percebudes pel
professor/a)
Tasques i activitats (Percepcions de 10. Tasques i activitats (Percepcions del
l'educador/a sobre les preferències del noi/a.
professor/a sobre les preferències del noi/a.

6.

Relació del noi/a amb els professors
7.
Assignatures (Percepcions de l'educador/a 8.
sobre les assignatures preferides del noi/a)
9.

Expectatives de l'educador

...çSOtàimtt

Motivació (pels estudis, pel treball escolar, 3.
per aprendre)
Autoresponsabilitat en els aprenentatges 4.
(motivació per l'èxit, atribució de la
causalitat, lloc de control)
Oïncepíe que f educador té det naí¿s cora a 5.

Unitats Entrev. Educadors/es
Percepció
de
l'educacor/a
sobre 1.
l'autoconcepte de l'estudiant o sobre
['autoestima del noi/noia
Actitud del noi/a vers l'escola, vers el treball 2.
escolar

8.3. Tasques
i
activitats
(Descripció, 9.
preferències)
M- Vafafítçij -deí treball (Tipua óç tasques qué
atesa -qua I «an millor per aprendre, quines
aclí vítate «BU qael'ajaden més a aprendre)
9J< PerèepCKrttó^el «oi/a.sBbíé d eoneeptèítue 10. Acceptació del noi/a per part dels seus
companys
6l&«0«>p»ftysteften tf$íj/a«owa<5fladííHïí

8.2. Treball a l'aula (Descripció i preferències:
treball individual i en equip)

7.2. Estil Docent (Tant pel que fa a la manera de
fer les classes com pel que fa a les relacions
amb els alumnes: Descripció i preferències
del noi/a)
7.3. Relació amb els professors
7.
8.1. Assignatures (descripció i preferències)
8.

Autoestima
Actituds (vers l'escola i vers el treball
escolar)
£ Is^ipfeiiífes {Qit& $s¿e*a & ¡teswÉK, ¿m
vent à seiïfttírurett el tesa adeísístaàís^ <juè
n 'espera áeís apreHeatatgesaáífaítíts)
5. Motivació (pels estudis, pel treball escolar,
per aprendre)
6. Autoresponsabilitat en els aprenentatges
(motivació per l'èxit, atribució de la
causalitat, lloc de control)
7.1. Percepcions del noi/a sobre el concepte que
els professors tenen d'ell/a com a estudiant

2.
3.

1.

Taula 36: Unitats temàtiques de registre (I). (Les caselles ombrejades indiquen unitats temàtiques que no s'havien planificat en el disseny de les entrevistes)

Ambient
d'aprenentatge

Blocs
Característiques del noi/noia

L

_

,

••••••••••-

15. Reflexivitat/impulsivitat

14. Dificultat per aprendre

18. Descripció dels resultats del noi/a.

15. Reflexivitat/impulsivitat

ïï-, jjífííttJísís í>e? « ja rüaüft&bió <te wt«s
tas<pe$.

16. Dificultats per aprendre

19. Aspectes de l'entorn que es relacionen amb 18. Aspectes de l'entorn que es relacionen amb 20. Aspectes de l'entorn que es relacionen amb
la seva motivació pels estudis.
la seva motivació pels estudis.
la seva motivació pels estudis.

1& VstoracKidsls resultats (VaioracíéqHB fa et 17. Valoració dels resultats (Valoració que fa 19. Valoració dels resultats (Valoració que fa el
•*•*' ueïSà de tes sews pròpies.' {juaíificacioHs
l'educador/a dels resultats del noi/a
professor/a dels resultats acadèmics del
aftadèjftigites}
noi/a)
r ...

17. Valoració dels aprenentatges adquirits
(Percepció del noi/a sobre la utilitat futura
dels aprenentatges adquirits i quins
aprenentates són més importants per ell/a)

16. Descripció dels resultats (Qualificacions 16. Descripció dels resultats del noi/a.
obtingudes)

•>• f -apeaés

Unitats Entrev. Professors/es
Unitats Entrev. Nois/es
Unitats Entrev. Educadors/es
12. Hàbits d'estudi
10. Hàbits d'estudi (Planificació de l'estudi, 11. Hàbits d'estudi
temps
de
dedicació,
constància,
concentració)
11. Habilitats sobre com aprendre (prendre 12. Habilitats sobre com aprendre (prendre 13. Habilitats sobre com aprendre (prendre
apunts, fer resums, subratllar, demanar
apunts, fer resums, subratllar, demanar
apunts, fer resums, subratllar, demanar
explicacions sobre les resultats obtinguts per
explicacions sobre les resultats obtinguts per
explicacions sobre les resultats obtinguts per
conèixer en quines coses ha fallat)
conèixer en quines coses ha fallat)
conèixer en quines coses ha fallat)
12. Habilitats metacognitives (identificació de 13. Habilitats metacognitives (identificació de 14. Habilitats metacognitives (identificació de
les demandes, planficació d'una tasca,
les demandes, planficació d'una tasca,
les demandes, planficació d'una tasca,
supervisió de les tasques)
supervisió de les tasques)
supervisió de les tasques)
13. C<3acepté<iu«el woïíaíísí*í6(|itèsign)fií;a

Taula 37: Unitats temàtiques de registre (II). (Les caselles ombrejades indiquen les unitats temàtiques que no s'havien planificat en el disseny de les entrevistes)

L'entorn

Els resultats

El procés d'autoaprenentatge

Blocs

dels objectius de l'estudi de casos, se li facilita una definició breu de les
variables objecte d'estudi, i els fragments a codificar (annex 4). Per aquest
darrer pas, se li demana que assigni un o més codis a cada resposta de
l'entrevistat, en base a les unitats temàtiques a les quals ell creu que fa
referència. Aquesta segona codificació ens permetrà obtenir el percentatge
d'acord. La dificultat que apareix a l'hora de calcular aquest percentatge
d'acord en la codificació és com determinar el nombre d'acords entre
codifïcadors per cada una de les respostes1. El procés que seguim és el
següent:
a) Numerem les respostes de cada entrevista.
b) Comparem la codificació realitzada per nosaltres (primer codificador)
amb la codificació realitzada pel segon codificador.
c) Obtenim el percentatge d'acord de cada resposta. Per obtenir aquest
percentatge ho fem dividint el nombre d'acords entre els dos codifïcadors
pel nombre total de codis diferents assignats a la resposta. Així, per
exemple, si a la resposta número 10, el primer codificador li ha assignat
els codis 6 i 10, i el segon codificador els codis 6 i 11, trobem el
percentatge d'acord d'aquesta resposta dividint 1 (nombre de codis
coincidents) per 3 (suma de codis diferents assignats pels dos
codificadors). Per tant el percentatge d'acord per la resposta 10 és del
33,3%.
d) Una vegada hem trobat el percentatge d'acord per cada resposta calculem
la mitjana dels percentatges d'acord de tots els fragments corresponents a
cada tipus d'entrevistes, obtenint així un percentatge d'acord final per les
entrevistes als nois/es per les entrevistes als educadors/es i per les
entrevistes des als professors/es-tutors/es. A l'annex 5 figuren tots els
1

Si cada resposta constituís una única unitat de registre podríem calcular un índex de fíabilitat
es de la següent manera (Sowden et al, 1988):
Nombre d'acords

fiabilitat=
Nombre total d'acords i desacords
El nombre d'acords seria el nombre de coincidències entre els dos codificadors, i el nombre
total d'acords i desacords es correspondria amb el nombre total de respostes a codificar. Però
donat que, en el nostre estudi, cada codificador pot assignar més d'una unitat temàtica a cada
resposta, i cada un pot assignar un nombre diferent de codis, el que fem és calcular un
percentatge d'acord entre els dos codificadors.
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càlculs. El percentatge d'acord obtingut entre aquest segon codificador i el
primer és del 56,6%
6. Com que trobem que el percentatge d'acord no és massa alt tornem a fer una
revisió de la codificació de les entrevistes, intentant veure si algunes
respostes fan referència a més temes dels que en un principi havíem suposat,
etc.
7. Els mateixos fragments d'entrevistes i les instruccions es donen a un tercer
codificador el qual, seguint el mateix procediment que l'anterior assigna els
codis a les respostes. Seguint el mateix procediment que hem descrit trobem
que el percentatge d'acord entre el primer i aquest tercer codificador és de
68,93%. Els càlculs es poden consultar a l'annex 5.
8. Fem una darrera revisió de les entrevistes i deixem llesta la codificació.
A partir d'aquí les entrevistes ja estan a punt per descomposar-les en
unitats de registre i per realitzar la posterior categorització.

1.2. Anàlisi i categorització de les unitats de registre temàtiques
Per a fer l'anàlisi de les unitats temàtiques hem descomposat les respostes
de l'entrevista en funció d'aquestes unitats. Per cada unitat de registre hem
construït una taula amb el següent format:
CODI
FONT
Codi de la unitat de Entrevista als nois/es
registre
(EN)
Codi de la unitat de Entrevista
als
registre
educadors/es (EE)
Codi de la unitat de Entrevista
als
registre
professors/es (EP)

RESUM

CITES

A la columna CODI especificàvem el codi corresponent a la unitat de
registre que volíem analitzar. Per exemple, si estàvem analitzant la unitat de
registre "Hàbits d'estudi", en aquesta columna figuraven, de dalt a baix, els codis
10, 11, i 12, corresponents a les tres entrevistes. A la columna FONT
col·locàvem les inicials EN, EE i EP, segons si el contingut l'obteníem de
l'entrevista als nois/es, als educadors /es o als professors/es, respectivament. A la
columna RESUM fèiem, tal com indica, una síntesMel contingut de l'entrevista
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pertanyent a la unitat temàtica en qüestió. Finalment, a la columna CITES,
transcrivíem fragments de l'entrevista dels que s'havien codificat amb el codi
corresponent a la unitat de registre. Amb aquest procediment obteníem per cada
cas un conjunt de taules amb la classificació del contingut de les entrevistes en
base a les unitats de registre temàtiques que havíem estabert.
El proper pas, una vegada agrupat el contingut en unitats de registre,
consistia a categoritzar el contingut d'aquestes unitats. Per la majoria d'unitats de
registre hem establert dues categories: una referent a les percepcions positives
manifestades pel noi o la noia, i a les percepcions positives de l'educador/a i del
professor/a respecte al noi o la noia i una altra referent a les percepcions
negatives de cada un dels entrevistats. Per a l'organització del material hem
construït unes taules amb el següent format:
CODI FONT

CATEGORIES
Aspectes positius sobre el tema Aspectes negatius sobre el
de la unitat de registre
tema de la unitat de registre

CITES

EN
EE
EP

A la columna CODI especificàvem el número de codi corresponent a la
unitat de registre que s'estava analitzant. A la columna FONT figurava
l'entrevista de la qual havíem extret el contingut. La columna CATEGORIES es
trobava dividida en dues columnes: en una indicàvem de forma resumida els
aspectes postitius de cada unitat de registre manifestades pel noi, per l'educador/a
i pel professor/a, en l'altra columna els aspectes negatius. La columna CITES la
reservàvem per situar-hi fragments de les entrevistes transcrites que
proporcionessin evidència sobre aquests aspectes positius i negatius

L'establiment de dues categories per cada unitat temàtica, una categoria
que recull els aspectes positius i l'altra els aspectes més negatius, la fem a partir
de la definició de les variables. Per exemple, pel cas de la unitat temàtica sobre
l'autoconcepte del noi o de la noia, les dues categories són:
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CODI FONT

1.Í2.

EN

1.

EE

1.

EP

CATEGORIES
Aspectes positius de I'autoconcepte i Aspectes negatius de I'autoconcepte ¡
('autoestima
l'autoestima
El noi/a mostra tenir un bon concepte de sí El noi/a manifesta tenir un concepte negatiu de sí
mateix/a, en general i cora a estudiant. S'accepta i mateix/a, en general i/o com a estudiant.
li agrada ser tal com és.
L'educador/a percep que el noi/a té un bon L'educador/a percep que el noi/a té una concepció
concepte de sí mateix/a, es considera bon més aviat negativa de sí mateix/a com a persona
estudiant en general, o percep que el noi/a i/o com a estudiant.
considera certs aspectes positius de sí mateix/a.
El professor/a percep que el noi/a té un bon Elp rofessor/a percep que el noi/a té una
concepte de sí mateix/a, es considera bon concepció negativa de sí mateix/a com a persona
estudiant en general, o precep que el noi considera i/o com a estudiant, o percep que es valora
certs aspectes positius de sí mateix.
negativament en alguns aspectes.

A la taula 38 s'exposa un exemple de taula d'anàlisi de les unitats
temàtiques de les entrevistes. A la taula 39 s'exposa un exemple de les categories
referides a I'autoconcepte de l'estudiant, A l'annex 6 es presenten com a exemples
les taules d'anàlisi de les dades corresponents al cas 1.
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EE

EP

1.

EN

FONT

1.

CODI
1.Í2.
Autoconcepte
"- Creus que ets una bona estudiant?
- Si m'hi poso, sí.
-En general, diries que sí o que no?
- En general, si. "

CITES

Taula 38 : Exemple de taula d'anàlisi de les utnitats de registre temàtiques corresponent al cas 1

" Però per mi m'ha servit molt, perquè he vist que si no tens alguna estabilitat o
algo segur no pots fer res. Llavors, això, a mi m'ha ajudat molt. Per mi, he tingut
ganes de fer-ho, i també per mi mateixa. Sempre he volgut fer algo més que anar a
vendre discos o algo així. A més, jo penso que estic capacitada per fer-ho, i encara
tinc més ganes de fer-ho, llavors. "
Sí que té un bon concepte com a estudiant tot i que quan va fer pruner de BUP, com "Si, incluso, el fracaso que tuvo en BUP -que hizo primero de BUP después de
acabar la Básica-fue precisamente porque empezó a suspender y hasta entonces no
que va començar a suspendre, va començar a dubtar d'ella mateixa com a estudiant
había suspendido. (...)Esíofue cuando la desmontó. Incluso empezó a bloquearse,
ya empezaba a interrogarse sobre ella misma, es decir, "pues si yo ya no valgo,
El concepte que tenia d'ella mateixa era elevat i es reflectia en el fet que ella volia ya..."
mostrar que el fet de tenir una problemàtica familiar greu no l'impedia estar bé, seguir
els estudis de BUP. No volia ser una "fracassada" com ella sentia que eren els que "- Creu que en això del primer de BUP va influir una mica l'ambient que hi havia a
anaven a fer FP.
l'Institut, i els companys...?
- Yo creo que más que influyeran los compañeros era ella misma que tenia el
concepto de que estudiaban BUP los que estaban bien, a nivel personal y a nivel
familiar, no? (...) lia FP pues son los que fracasaban en la EGB, los que no podían
hacer otra cosa, pues tenían que hacer FP, no? Entonces, para mí era más el
concepto personal que ella tenía de ella misma: que no quería... ella siempre
En general, el concepte que té d'ella mateixa és bastant elevat. Això es reflecteixa en quería superarse, dijéramos, i no quería reconocer la problemática familiar. "
una seguretat que, fins i tot fa, segons l'educadora, que a vegades no accepti massa bé
els fracassos i els errors. A vegades es tracta de falsa seguretat en ella mateixa i li
costava admetre les correccons i els avisos.
"El miedo mió era que puediera fracasar porque estaba tan segura de sí misma que
no admitía ningún tipo... incluso, cuando la avisabas... pues sí, lo aceptaba más
bien por educación, dijéramos que por convenciomiento, cuando le hacías algún
reproche o la corregías de algo, no?"
Creu que la noia no es considera una bona estudiant, si bé és conscient que és "Jo em sembla que ella no es considera una bona estudiant, tot i que sí que es
treballadora i que hi posa bona voluntat
conscient que és una noia treballadora. (...) Ella hi posa voluntat però potser menys
de la que ella sap que hi hauria de posar per aconseguir més nivell. "

RESUM
En general, creu que és una bona estudiant

r

EP

EE

1.

1.

EN

1.Í2.

CODI | FONT

"El miedo mió era que puediera fracasar porque estaba tan segura de sí misma que no
admitía ningún tipo... incluso, cuando la avisabas... pues sí, lo aceptaba más bien por
educación, dijéramos que por convenciomiento, cuando le hacías algún reproche o la
corregías de algo, no?"
"Jo em sembla que ella no es considera una bona estudiant, tot i que sí que és conscient
No es considera una bona estudiant.
però ella sap que potser hi posa menys voluntat que és una noia treballadora. (...) Ella hi posa voluntat però potser menys de la que ella
sap que hi hauria de posar per aconseguir més nivell. "
de 1 que hi hauria de posar.

Taula 39 : Exemple de taula de categorització d'una unitat de registre corresponent al cas 1: l'autoconcepte.

Es considera una noia treballadora.
Posa voluntat a treballar

CITES

"- Creus que ets una bona estudiant?
- Si m'hi poso, si.
-En general, diries que sí o que no?
- En general, si. "
"Si, incluso, el fracaso que tuvo en BUP -que hizo primero de BUP después de acabar la
- Degut a les seves ¡dees comença BUP però:
Básica- fue precisamente porque empezó a suspender y hasta entonces no había
Comença a suspendre.
suspendido. (..JEsto fue cuando la desmontó. Incluso empezó a bloquearse, ya
Com a conseqüència es qüestiona a sí mateixa empezaba a interrogarse sobre ella misma, es decir, "pues si yo ya no valgo, ya..."
com a estudiant.
"- Creu que en això del primer de BUP va influir una mica l'ambient que hi havia a
l'Institut, i els companys...?
- Yo creo que más que influyeran los compañeros era ella misma que tenía el concepto
de que estudiaban BUP los que estaban bien, a nivel personal y a nivel familiar, no? (...)
Ha FP pues son los que fracasaban en la EGB, los que no podían hacer otra cosa, pues
tenían que hacer FP, no? Entonces, para mí era más el concepto personal que ella tenia
de ella misma: que no quería... ella siempre quería superarse, dijéramos, i no quería
reconocer la problemática familiar"

CATEGORIES
Aspectes negatius de l'autoconcepte
S'hi considera si es posa a estudiar.

- Sí, creu que té un bon concepte d'ella mateixa
com a estudiant
- Ho creu perquè:
- Ella té ganes de superar-se
- Té molta seguretat en sí mateixa (excessiva),
seguretat que queda reflectida, a vegades, en el fet
que no vol reconèixer els errors i no accepta del
tot els avisos i les correccions.
- Tenia unes idees que la van influir: creia que els
que feien BUP eren els que estaven bé, els que no
tenien problemes familiars, mentre que els que
feien FP eren els que tenien problemes, els
"fracassats".

Aspectes positius de l'autoconcepte
Es considera bona estudiant en general

2.

PLANIFICACIÓ DE L'ANÀLISI DELS "CONTEXTOS D'APRENENTATGE
AUTOREGULAT"
Zimmerman et al (1986) van identificar els següents tipus d'estratègies

d'aprenentatge autoregulat emprades per estudiants de secundària: autoavaluació,
organització i transformació de la informació, establiment d'objectius i
planificació, cerca d'informació, manteniment de registres d'informació,
autosupervisió, estructuració ambiental, autoconseqüències, repetició i
memorització, cerca de l'ajut dels companys, mestres o adults, revisió d'apunts,
tests i llibres de text. Nosaltres, a partir de les respostes que els nois i noies donen
a cada context d'aprenentatge, n'extraiem quines són les estratègies que esmenta.

3.

PLANIFICACIÓ DE L'ANÀLISI DE L'ESCALA PER MESTRES SOBRE ELS
RESULTATS D'APRENENTATGE AUTOREGULAT DELS ESTUDIANTS

L'escala està composada per 12 ítems. Cada ítem correspon a un objectiu
de l'escala tal com mostra la taula 40.

OBJECTIUS
Cerca d'informació
Cerca d'Ajuda del mestre
Activitats d'autoavaluació

Establiment d'objectius i planificació
Motivació intrínseca
Organització i transformació

ITEMS

PUNTUACIÓ

X

1
2
2
8
3
8
12
4
5
6
10
7
9
11

Taula 40: Objectius i ítems de l'Escala per mestres sobre els Resultats d'Aprenentatge
Autoregulat (Zimmerman et al, 1986)

Per analitzar aquesta escala hem agrupat les puntuacions que els
professors donen a cada un dels casos, als ítems referits a un mateix objectiu i tot
seguit hem buscat la mitjana de la puntuació de cada objectiu. Per exemple, pel
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cas 1, les puntacions que el seu professor-tutor li ha atorgat a l'escala són els que
es presenten a la taula 41.
OBJECTIUS
Recerca d'informació
Recerca d'Ajuda del mestre
Activitats d'autoavaluació

Establiment d'objectius i planificació
Motivació intrínseca
Organització i transformació

PUNTUACIÓ

ITEMS
1
2
2
8
3
8
12
4
5
6
10
7
9
11

4
3
3
3
5
3
3
4
4
5
4
2
2
3

X
3,5
3
3,6
4
4,5
2,5

Taula 41: Puntuacions que la professora-tutora del cas 1 ha atorgat a la noia a l'Escala per a
Mestres sobre els Resultas d'Aprenentatge Autoregulat

D'aquesta manera podem aproximar-nos a la percepció que té el
professor/a sobre les estratègies d'aprenentatge autoregulat del noi/a. Ja hem
esmentat anteriorment que aquest instrument no està validat en el nostre context.
Per tant, només ens sevirà per tenir unes dades més per complementar la
informació sobre les característiques del procés d'autoaprenentatge de cada un
dels casos. Malgrat que busquem una mitjana per cada objectiu de l'escala cal
puntualitzar que l'anàlisi que hem realitzat és més qualitativa que quantitativa per
causa de:

('

1. L'escàs nombre de casos amb el qual treballem
2. Les persones que responen l'escala són diferents per a cada cas. <A. més,
treballen en centres diferents, en diferents nivells educatius. Per tant, resulta
difícil fer comparacions ja que els criteris en funció dels quals cada
professor/a respon cada un dels ítems de l'escala poden ser diversos.
3. Ens interessa més veure la tendència general i observar, dins de cada cas,
quina és l'estratègia que segons el parer del professor, l'estudiant utilitza més
freqüentment.
L'anàlisi de les dades l'hem realitzada en dues fases. En una primera fase
hem analitzat cada cas de forma individual amb els procediments que hem
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L:

assenyalat. En una segona fase, hem realitzat una comparació dels casos.
Seguidament presentem l'informe dels resultats.
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CAPÍTOL VI: INFORME

1.

ANÀLISI DE LES DADES PER A CADA UN DELS CASOS

1.1. Cas 1: Cristina1
La Cristina és una noia de divuit anys. En el moment de l'entrevista està
estudiant el quart curs de Formació Professional, de l'especialitat d'Educació
Infantil-Llars d'Infants, en un institut de Girona. La noia va ser acollida en una
comunitat infantil quan tenia dotze anys, perquè la mare no podia fer-se'n càrrec.
Va viure en aquesta comunitat fins a la majoria d'edat. La Cristina viu a casa
d'una senyora, la qual la manté a canvi que ella tingui cura de les seves filles. A
més, treballa als matins fent de cangur d'un altre nen. A les tardes va a l'institut.
La Cristina és una de tantes persones que ha de compaginar els estudis
amb el treball. No ha estat una decisió completament lliure sinó que s'hi ha vist
abocada pel simple fet de complir els divuit anys, edat a partir de la qual la llei
estableix que la Direcció General d'Atenció a la Infància, dependent del
Departament de Benestar Social, ha de deixar d'exercir les funcions de tutela o
de guarda que les persones que havia atès en algun dels seus centres o en centres
col·laboradors fins aquell moment.

noms dels casos són ficticis.
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Exceptuant un curs, primer de BUP, que va significar un parèntesi dins la
trajectòria escolar de la Cristina, la noia havia anat aprovant sempre tots els
cursos d'EGB. Va obtenir el títol de Graduat Escolar amb una qualificació de
notable. Fruit, en part, d'aquests bons resultats acadèmics i, en part, pel seu desig
constant de superació, la Cristina va prendre la decisió de començar estudis de
batxillerat, en contra de l'opinió de les seves educadores, que veien més adequats
per a ella uns estudis de Formació Professional. Es va matricular en un institut de
Girona. Malgrat la il·lusió que ella havia posat en el BUP, de seguida va adonarse que allò no era el que esperava: ni els companys, ni els professors, ni,
evidentment, els resultats. Ella mateixa qualifica els seus resultats de
"desastrosos". Es va desanimar.
Va abandonar el BUP i es va matricular a Formació Professional. EÍ
canvi fou radical. Li agradaven els professors, es sentia bé amb els companys, va
tornar a animar-se a estudiar i els seus resultats reflectien aquest canvi: va
superar els dos primers cursos sense problemes. A tercer curs va suspendre dues
assignatures -física i matemàtiques- però les va aprovar al setembre. Ara, a quart,
ha suspès algun examen parcial però té esperances de superar-lo. La seva
professora tutora creu que, si es pogués posar una qualificació que resumís els
resultats acadèmics de la Cristina, aquesta seria de "bé".
n
El contacte amb la Cristina el vaig fer a través d'una de les seves antigues
educadores, amb la qual manté encara una estreta relació. L'entrevista amb la
noia va tenir lloc el dia 2 de novembre de 1993. Un mes després em vaig
entrevistar amb l'educadora que havia estat la seva tutora en el centre on havia
viscut fins l'any anterior. L'entrevista amb la seva professora no va ser possible
fins el dia 4 de gener de 1994.
Pel fet que la Cristina compagina estudis i treball vaig haver de realitzar
l'entrevista, per suggeriment de la mateixa noia, a casa del nen que cuidava als
matins. El nen dormia, de manera que vam tenir temps suficient per a parlar
tranquil·lament.
En veure la noia i la seva actitud durant l'entrevista se'm va confirmar el
que la seva educadora m'havia dit en el primer contacte: no només estava
disposada a col·laborar sinó que a més, estava il·lusionada i contenta que algú
s'interessés per a ella, pel que pensava. Coneixia força bé quin era el motiu de
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l'entrevista; vaig saber que entre el moment de la meva sol·licitud i el moment de
l'entrevista s'havia interessat i havia preguntat a la seva educadora detalls sobre
els motius i la persona que l'entrevistaria. En tot moment es va mostrar disposada
a parlar i em va semblar que se sentia còmoda responent a les preguntes.
Mostrava un tarannà alegre i obert i ella mateixa, en finalitzar l'entrevista, va
deixar una porta oberta a la continuació de la relació. Ha estat l'únic cas amb el
qual he tingut contacte després de l'entrevista, per desig exprés de la noia i fora
del marc d'aquesta investigació.

1.1.1.

Les característiques de la Cristina com a estudiant

La Cristina es considera una bona estudiant. Però el concepte que ella té
de sí mateixa no ha estat sempre aquest. L'experiència del primer curs de BUP,
el fet de tenir greus problemes per a superar les assignatures, va fer que es
comencés a qüestionar a sí mateixa com a estudiant. Amb tot, aquesta fou una
experiència puntual. La Cristina sempre havia tingut molta seguretat en sí
mateixa, a vegades fins i tot una mica excessiva segons l'opinió de la seva
educadora, la qual cosa provocava que en determinades ocasions es resistís a
acceptar les correccions i els avisos. Fou aquesta mateixa seguretat en sí mateixa
que la va portar a estudiar batxillerat, perquè ella es creia capaç d'estudiar el que
estudiaven molts altres nois i noies de la seva edat. Que es mostrés tan resolta a
fer batxillerat es devia, en part, a una concepció que tenia fortament arrelada: la
Cristina pensava que només anaven a estudiar FP aquelles persones que havien
"fracassat" en els estudis a l'ensenyament primari, aquelles persones que no
podien fer cap altra cosa perquè no havien aconseguit el graduat escolar. Per a
ella, estudiar BUP significava seguir el camí que l'havia de portar a assolir un
estatus comparable al de qualsevol noi o noia sense una problemàtica familiar,
formar part del grup de joves sense problemes familiars, socials i econòmics.
Començar els estudis de Formació Professional va suposar un canvi bastant
radical en el seu concepte com a estudiant, el qual s'havia vist bastant afectat pel
que havia ocorregut el curs anterior.
"Sí, incluso, el fracaso que tuvo en BUP -que hizo primero de BUP después de
acabar ia Básica- fue precisamente porque empezó a suspender y hasta entonces no
había suspendido. (,..)Esto fue cuando la desmontó. Incluso empezó a bloquearse,
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ya empezaba a interrogarse sobre ella misma, es decir, "pues si yo ya no valgo,
ya..." (EE)2

Ara, ella es considera una noia treballadora, tot i que sap que a vegades li
caldria una mica més d'esforç, una mica més de voluntat, malgrat que n'hi posa
molta, tal com expressa la seva professora:
"Jo em sembla que ella no es considera una bona estudiant, tot i que sí que és
conscient que és una noia treballadora. (...) Ella hi posa voluntat però potser menys
de la que ella sap que hi hauria de posar per aconseguir més nivell."(EP)?

La Cristina té una actitud positiva vers els estudis, les tasques escolars i
l'aprenentatge. Sempre li havia agradat anar a escola, sempre li ha agradat
aprendre coses i ara li agrada estudiar Formació Professional. Malgrat el que
hem comentat de quan feia primer de BUP la seva actitud pel que fa a assistir a
l'institut no era pas negativa, si més no pel fet que va conèixer gent nova, i això
sempre li ha agradat a la Cristina. A FP, però, a més de conèixer nous companys
n'ha tret sempre un bon profit dels estudis:
"No, no m'agradava (el BUP), se'm feia molt pesat. Anar a classe... És que no
m'agradava. Vaig conèixer molta gent, però d'altres classes, no?... i m'ho passava
pipa, però lo d'estudiar, res. En canvi, quan vaig començar FP vaig conèixer també
molta gent, però també vaig aprofitar molt. Però és perquè me sentia bé i
m'agradava molt anar-hi." (EN)f*

Té molt d'interès per als estudis i per a les tasques escolars, i molt
d'interès per a aprendre. Aquest interès sempre ha estat reflectit en els informes
escolars. El seu interès també es mostra pel fet que, si convé, pot estar estudiant
encara que al seu voltant hi hagi elements distractors i, si té feina, és capaç de
deicidir quedar-se un cap de setmana sense sortir.
"... pone interés en hacer los deberes y... y estaban los demás por allí jugando y ella
siempre se estaba aquí porque mañana tenía que hacer tal cosa, no? o no le daba
tiempo de hacer los deberes. Es de esas chicas que se sabía... se sabía privar de un
fin de... (más ahora cuando es mayor)se sabía privar de un fin de semana porque
tenía examen al día siguiente, cosas así, no? O sea, esto sí, no? desde pequeña lo ha
tenido, o sea, de pequeña no la conocía pero los informes que hay, los escritos de
ella, ese interés por el estudio y por la superación siempre lo ha tenido"(EE)

2

EE: Entrevista realitzada a l'educadora tutora. Els fragments de transcripció que introduim al
llarg del text de l'informe de tots els casos els mantenim en la llengua original i mantenim les
expressions i les paraules tal com es van emetre.
3
EP: Entrevista realitzada a la professora tutora.
4
EN : Entrevista realitzada al subjecte. En aquest cas a la Cristina.
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La Cristina, a més de teñir una actitud positiva es una persona amb una
forta motivació per a als estudis i tot el que impliquen. Sempre ha tingut una
bona disposició per a aprendre. Quan ha d'estudiar ho fa, quan ha de fer les
feines que li posen els professors, les fa. Es pot considerar una persona motivada
per als estudis fins el punt que ja ara, quan està cursant el quart curs de Formació
Professional, pensa que li agradaria continuar estudiant. Es planteja la
possibilitat d'anar a la universitat. Fou aquesta mateixa motivació per als estudis
que la va conduir a l'intent de fer BUP, perquè ja als dotze o tretze anys tenia la
idea que estudiant aconseguiria una feina millor i, en general, un futur millor.
Ara també la té aquesta idea. El fracàs a BUP no l'ha fet desistir d'intentar arribar
tant lluny com pugui. Un fet rellevant que mostra aquesta motivació per a seguir
estudiant és que ha obert un compte d'estalvi els diners del qual estan destinats a
pagar-se els estudis universitaris. Ella creu que estudiar li pot garantir millors
oportunitats a la vida.
"Però si segueixo estudiant jo prferiria... o sigui, jo vull seguir estudiant.
M'agradaria ser educador social. (...) Però si me quedés fins a cinquè jo ja estaria
contenta perquè ja m'agradaria treballar en escoles. Però ho vull intentar, a veure
si ho puc fer. I si ho puc fer, doncs millor." (EN)
"- Està motivada pels estudis i per les feines que els poseu?
- Sí, sí, N'hi ha que li agraden més, n'hi ha que li agraden menos, però en general
està molt contenta del que està fent. Fins i tot, a l'excursió, vaig estar parlant amb
ella molta estona i... ella vol continuar estudiant i, molt bé. Vull dir, sí, està... és
una nana molt maca" (EP)

Le seves expectatives són poder anar a la universitat i això és
principalment el que espera que li proporcioni l'institut: l'oportunitat de poder
cursar estudis a la universitat. Com a mínim, espera poder arribar fins al cinquè
curs d'FP. Tanmateix, no atorga als seus estudis actuals únicament aquest sentit
instrumental, també espera que els estudis li proporcionin més cultura.
"-1 en quin sentit creus que et servirà (el treball fet a l'escola i a l'institut)?
- Per treballar i per mi mateixa. Sempre adquireixes més cultura, sempre sabré més
que si no hagués estudiat. Perquè, a part d'aprendre, tinc una cultura i, després, si
vull tenir un treball, sempre tindré més possibilitats de tenir un treball millor que
algú que no hagi estudiat. "(EN)

Pel que fa a tasques concretes, es mostra menys motivada per a totes
aquelles coses que no semblen tenir cap aplicació pràctica directa. Amb tot, no
deixa mai de fer una cosa de l'institut encara que no sigui del seu interès. Per
això prefereix les assignatures de Tecnologia i Puericultura, i les Pràctiques.
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La Cristina percep que pot influenciar els seu propi aprenentatge, que a
través de l'esforç pot modificar els seus resultats. En general, la noia es percep a
sí mateixa com a determinant dels esdeveniments del seu entorn, creu que pot
influir en el seu aprenentatge, modificant els seus resultats, augmentant el seu
esforç. Podríem dir que, a nivell general, la Cristina té un lloc de control intern,
constructe en el qual es fonamenta l'autoresponsabilitat en els aprenentatges.
Quan una tasca, un treball li surt malament s'autocensura, perquè sap que podia
haver-ho fet millor, i atribueix la causa dels seus errors a la manca d'esforç i no a
la manca d'habilitats, és a dir, ho atribueix a una variable sobre la qual ella pot
exercir control, com és l'esforç, i no a variables externes fora del seu control
directe o a la manca d'habilitats o d'aptituds.
"- Quan una feina que et posen per fer -un treball, uns deures- et surt bé, tu per què
diries que és que t'ha sortit bé?
- Perquè ho vaig fer amb ganes, perquè ho volia fer... Intento fer les coses el millor
que puc perquè així tens més nota. I també em serveix a mi... Si ho faig millor em
serveix a mi també.
-1 quan... al revés, quan no et surt bé?
- M'empipo amb mi mateixa perquè sé que ho podria haver fetjnillor. Sempre ho
penso. Si no ho he fet bé penso que ho hauria pogut fer millor. Bueno, després
penso que a la propera ja ho faré millor i ja està."( EN)
^

-

"- Exacto, intenta superarlo pero sin reconocer que... Así, ella, por ejemplo, en un
examen te dirá: "Es que no estudié", pero no te driá "Es que no lo entendí". Dice:
"No, es que no estudié apenas". "(EE)

Sí que és cert, però, que a vegades la seva primera reacció és atribuir la
causa dels seus errors a una altra persona, al professor, però en un segon moment
s'adona que potser li ha faltat una mica més d'esforç. Així ho expressa la seva
profesora:
"La reacció instantània de vegades és donar la culpa a l'altre, però això és típic
també de l'edat. O... Però no, després... és prou madura (...) és molt més madura
que els altres, llavors, ella se n'adona que podria fer més del que fa." (EP)

La Cristina s'esforça a fer bé les tasques escolars i és exigent amb ella
mateixa perquè creu que l'estudi li pot garantir un futur millor. La seva actitud
s'orienta a assolir l'èxit en les tasques escolars, mira de fer les coses tant bé com
pot i és perseverant. Si convé, es queda alguns caps de setmana sense sortir per a
poder estudiar:
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desorganitzada amb les seves coses, amb les coses de l'escola sempre havia estat
molt ordenada.
"Empezó a ser algo más ordenada ahora de mayor; de pequeña era desordenada
però era en cuanto a la ropa, a dejarse la ropa, al armario. Pero normalmente, lo de
clase, siempre era ordenadísima en lo de clase, siempre. Los apuntes, las libretas,
sabía muy bien lo que le tocaba cada día, lo tenía, no perdía nunca nada..."(EE)
" És que si no s'organitzés no sé com se'n soritiria. (...) Jo em sembla que sí que
s'ha d'organitzar perquè si no no podria treballar i estudiar i ser conscient que ella
depèn d'ella sola. (...) Vull dir, s'ha d'organitzar, per força"(EP)

Sembla que la Cristina té certs hàbits adquirits en relació a l'estudi, certs
hàbits de constància i organització que li permeten, entre altres coses,
compaginar els estudis amb el treball. No obstant sembla que té alguna dificultat
a l'hora de preparar-se els exàmens, en el sentit que li costa recordar el que ha
estudiat. Això pot ser un indici que a la Cristina li manquen algunes habilitats de
les que hem anomentat "habilitats sobre com aprendre^.
En relació a aquest tipus d'habilitats, les habilitats sobre com aprendre, la
Cristina sap utilitzar algunes estratègies: sap buscar ajuda quan ho necessita, pel
fet que si una cosa no l'entén ho pregunta de seguida. També pren apunts però
aquesta estratègia l'utilitza quan els professors assignen als alumnes una tasca
d'aquest tipus, no l'utilitza de forma espontània. La professora creu que no té
massa habilitats d'aquest tipus però les que té les utilitza. Per exemple, ella ha
vist que la Cristina subratlla, pregunta si no ha entès una cosa, demana que li
supervisin els seus treballs. També fa resums i esquemes però només quan
disposa del temps suficient. La Cristina considera, però, que no sap fer-ne
d'esquemes.
"Alguna tècnica d'estudi? No en té massa però la poca que té la utilitza, que és
subratllar, que és preguntar-te "això no ho he entès", que és dir: "Et sembla que he
fet bé l'esquema? (...) Es queixa sempre que li fas fer un esquema perquè no en sap,
diu, que tampoc no és veritat (...) No sé, per exemple, quan ha tingut temps -i a
més se li nota molt- quan ha tingut temps de fer-hop en serio, t'ho porta molt ben
presentat i es veu que la noia primer ha fet un resum, després ha fet un esquema i
després ha subratllat. Vull dir que sí, que utilitza tècniques, sí. També es veu quan
no ho ha fet." (EP)

Pel que fa a les habilitats metacognitives, les entrevistes ens informen
que en general identifica bé les demandes que se li fan. La professora creu que la
Cristina no té massa habilitats d'aquest tipus perquè ha constatat que li costa
sintetitzar el que vol expressaf i que dóna moltes voltes abans de donar el
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missatge final, la qual cosa podría ser un indicador que a la noia li costa establir
un objectiu clar del missatge que pretén donar. També li costa concretar a l'hora
de fer esquemes i mapes conceptuals. Amb tot, no és un problema exclusiu de la
Cristina sinó que és més general. Segons la seva professora, la majoria de
persones de la seva classe tenen problemes en aquest sentit.
Si analitzem qualitativament les respostes que la professora ha donat a
l'Escala de Puntuació dels Resultats d'Aprenentatge Autoregulat dels Estudiants
(Rating Student Self-Regulated Learning Outcaomes: A teacher Scale) (Taula
42) es pot observar que les puntuacions més altres les ha obtingut en els ítems
rerferits a activitats à'autoavaluació i dels ítems referits a recerca d'informació.
Les puntuacions més baixes són les referides als ítems de recerca d'ajuda i
à'organització i transformació. Aquests resultats corroboren els comentaris que
hem fet fins ara. Els ítems referits a l'objectiu d'organització i transformació de la
informació pretenen avaluar si l'alumne posseeix les habilitats metacognitives
que li permeten elaborar la informació, organitzar-la i transformar-la. Sembla
que la Cristina té poques habilitats en aquest sentit: ja hem comentat que té
problemes a l'hora d'organitzar la informació en forma d'esquema o de mapa
conceptual i de concretar els mitssatges que vol transmetre.
D'altra banda, sembla que, malgrat que quan té una dificultat la noia
admet que recorre al professor, la professora percep que la Cristina sol·licita
ajuda en un terme mig, si bé sí que demana informació sobre els pròxims
exàmens. Quant a les activitats d'autoavaluació cal destacar l'elevada puntuació
obtinguda en l'ítem número 3: la noia sí que manifesta com ho ha fet de bé abans
que el professor li comunica quina qualificació ha obtingut. Per tant, la noia
realitza la seva pròpia autoavaluació, prèvia a l'avaluació del professor. El que no
es pot saber és si aquesta autoavaluació s'ajusta o no a l'avaluació que realitza el
professor.
Quant a establiment d'objectius i planificació obté puntuacions força
elevades en els ítems corresponents. Segons la professora, la Cristina sol acabar
les tasques dins del temps que se li exigeix i porta la feina al dia de forma que
està preparada per a seguir les classes. Això concorda amb el que dèiem del seus
hàbits d'estudi: és una persona que es planifica el treball, i porta la feina al dia, la
qual cosa implica un treball constant.
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OBJECTIUS

ITEMS

Pun
ts

1. Sol. licita aquest estudiant informació addicional
sobre la noaturalesa exacta dels pròxims exàmens?
2. Sol·licita aquest estudiant informació addicional
sobre les seves expectatives o perferències en relació
als deures que se li assignen?
Recerca d'Ajuda del 2. Sol·licita aquest estudiant informació addicional
sobre les seves expectatives o perferències en relació
mestre
als deures que se li assignen?
8. Busca aquest estudiant l'ajuda del mestre per sí
mateix quan se li presenten dificultats o dubtes per a
entendre un treball escolar?
3. Manifesta que és conscient de com ho ha fet de bé
Activitats
en un test o prova escrita abans que vostè li hagi posat
d'autoavaluació
la nota?.
8 Busca aquest estudiant l'ajuda del mestre per si
mateix quan se li presenten dificultats o dubtes per a
entendre un treball escolar?
3
12. Sol·licita més informació en relació a les seves
notes o avaluacions del seu treball escolar?
Establiment d'objectius 4. Acaba les tasques abans o en el temps especificat?
i planificació
5. Porta la feina al dia de manera que està preparat per
a participar a classe?
6. Manifesta interès en els assumptes del curs?
Motivació intrínseca
10. Es presenta voluntari per a tasques especials,
deures o activitats relacionades amb els treball del
curs?
Organització i transfor- 7. Ofereix aquest estudiant informació rellevant que
no s'esmentava en el llibre de text o en les discussions
mació
prèsvies de classe?
9. Pregunta a classe qüestions inusuals o penetrants?
11. Expressa i defensa opinions que poden diferir de
les del mestre o dels seus companys de classe?
Recerca d'informació

X

4
3

3,5

3
3

3

5
3
3,6
3
4
4

4

5
4

4,5

2
2
3

2,5

Taula 42: Escala de Puntuació dels Resultats d'Aprenentage Autoregulat dels Estudiants.
Respostes de la professora tutora del cas 1.

Finalment, la puntuació més alta és l'obtinguda en conjunt pels ítems
referits a motivació intrínseca: té interès per als assumptes del curs i es presenta
voluntària per a realitzar tasques, la qual cosa no és res més que un indicador
més de la seva motivació per a tot allò que tingui a veure amb els estudis.
Pel que fa a les respostes donades per a la noia a l'instrument que hem
anomenant "Contextos d'Aprenentatge Autoregulat" (Self-Regulated Learning
Contexts) veiem que, en general, la noia esmenta bastant poques estratègies
d'aprenentatge autoregulat.
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Afrma que agafa apunts perquè li demanen però que, algunes vegades,
n'agafa sense que li diguin. No es pot dir que la tècnica d'agafar apunts l'utilitzi
espontàniament, si bé algunes vegades ho fa. Sí que esmenta una certa
organització de les tasques i certa supervisió ja que explica que quan ha de fer,
per exemple, una redacció, primer pensa en una situació i després comença a
escriure. Pensar en una situació pot implicar certa organització de la informació
que vol transmetre. Un cop l'ha escrit la llegeix i modifica el que convingui,
modificant la redacció tantes vegades com sigui necessari. Per tant, es pot dir
que autosupervisa de la feina realitzada. Una altra estratègia que esmenta és la de
"recordar i memoritzar". Estudiar per un examen representa per a ella aprendre's
els apunts de classe de memòria. Ja hem comentat anteriorment que ella mateixa
admetia que estudiava dos o tres dies abans perquè si començava abans el dia de
l'examen no recordava res del que havia estudiat. Novament es constata que la
noia desconeix algunes estratègies per a millorar el seu estudi.
No esmenta cap estratègia per a obligar-se a sí mateixa a fer les feines.
Simplement sap que ho ha de fer i ho fa. Si que esmenta, en canvi, certa
estructuració de l'entorn quan se li demana si té algun mètode per a realitzar el
seu estudi a casa. Afirma que li agrada estar sola i en un lloc amb molta llum. És,
però, l'única cosa que esmenta.
En resum, es pot dir que la Cristina probablement està mancada
d'habilitats per a organitzar i transformar la informació, és a dir, d'habilitats
metacognitives, malgrat que sembla que duu a terme algunes activitasts
d'autosupervisió i d'establiment d'objectius. A través dels "Contextos
d'Aprenentatge Autoregulat" obtenim informació sobre el fet que la Cristina
desconeix bastant quines estratègies pot utilitzar. El que sembla més clar és que
la noia té adquirits alguns hàbits de planificació de l'estudi, de recerca
d'informació i que té una motivació intrínseca considerable, i un fort interès per
al curs i per als estudis en general.
La Cristina té tendència a actuar més de forma impulsiva que no de forma
reflexiva, segons l'opinió de la seva educadora i de la seva professora. Aquesta
darrera matisa, no obstant, que també reflexiona tot i que la tendència general és
d'actuar de forma impulsiva.
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A l'apartat anterior parlàvem que la noia tendeix a tenir un lloc de control
intern, sol atribuir la causa dels seus errors a variables que ella pot controlar,
com ara el seu propi esforç, i hem vist que semblava tenir una forta motivació
per a l'èxit. En general, aquestes característiques estan relacionades amb un
elevat interès per a l'aprenentatge, un grau de participació a la classe més elevat,
amb l'habilitat d'esperar gratificacions que arriben amb cert retard. Un lloc de
control intern es relaciona amb la tendència a buscar mfojrtnació i utilitzar-la en
la resolució de problemes, i a persistir en tasques intel·lectuals que suposen certa
dificultat. També està relacionat amb una major refiexivitat i atenció, i amb uns
millors resultats acadèmics. En el cas de la Cristina sí que observem un elevat
interès per a l'aprenentatge, també es mostra participativa a classe, i espera certes
gratificacions diferides com és la possibilitat d'accedir a uns estudis universitaris.
La cerca d'informació no és una de les característiques que més despunten en el
procés d'autoaprenentatge de la noia, ni tampoc es pot dir que la reflexivitat sigui
la seva característica dominant enfront de la impulsivitat, però sí que tendeix a
persistir en les tasques intel·lectuals que suposen certes dificultats, i ja hem vist
que algunes de les tasques que li comporten una major dificultat és tot el
relacionat amb l'expressió oral i escrita i per a realitzar tasques d'organització de
la informació com pot ser fer un esquema o un resum.

1.1.3.

L'ambient d'aprenentatge

No descriurem l'ambient d'aprenentatge de la Cristina en profunditat.
Senyalarem alguns aspectes d'aquest ambient tal com són percebuts per la noia.
La Cristina sap que els seus professors la consideren una bona estudiant
perquè ells mateixos li han fet saber en ocacions. Tant la professora com
l'educadora expressen un concepte positiu de la noia com a estudiant: és una
persona a qui li agrada aprendre, amb un afany molt gran de superar-se, que posa
sempre la feina per damunt de les altres coses. La professora matisa: "és bona
estudiant tenint en compte les condicons en les quals viu". Li reconeix el mèrit
que té que, essent una noia amb problemes familiars greus, estigui cursant i
superant el segon grau de Formació profesional. Saber que la noia té uns
problemes diferents dels que poden tenir la resta de nois fa que la professora
valori molt positivament la noia com a estudiant:
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"- Tu creus que és una bona estudiant?
- Sí, sí, tinguent en compte qui és la Cristina i en quines condicions està visquent i
ha viscut, no? Sí. Una altra en els eu cas no hauria arribat enlloc i la tia està
arribant a quart i l'any que ve farà cinquè..." (EN)

Les expectatives que tenen tant l'educadora com la professora sobre la
noia, en relació a la possibilitat de continuar els estudis, es poden resumir en una
breu frase: les expectatives són bones sempre i quan no hi hagi cap altra
circumstància que l'impedeixi seguir estudiant. Les dificultats de la Cristina per a
continuar els estudis poden venir derivades de les seves possibilitats
econòmiques, no per problemes relacionats amb les actituds, amb la motivació o
amb les habilitats de la noia.
"Yo creo que sí, que, y además es aquello que si encontrar un mecenas, es de
aquellas chicas que... (...) alguien que la ayude, porque creo que esta chica merece
la pena. (...) O sea otro puede estudiar y este niño, no tiene derecho a estudiar
aunque tenga capacidad y aunque quiera hacerlo? Que hay personas que tienen
capacidad pero no quieren hacerlo, pero son contadas las personas que están en
institución pero quieren continuar. Entonces a estos no se les puede... No, no hay
nada para ellas". (EE)
"- Aquesta acabarà per fer-ho. Si no hi ha res que li faci anar malament, més
malament de lo que anat, acabarà per aconseguir..." (EP)

La Cristina creu que els seus companys tenen un bon concepte d'ella com
a estudiant. Ells troben que estudia molt i per això, a vegades, li demanen ajuda:
"Ells se pensen que sóc molt bona estudiant. Perquè a vegades sí... d'anglès, que
em va força bé, sempre me demanen ajuda. O de castellà, perquè gairebé tothom
castellà els va força malament perquè tothom parla en català i després de castellà
no en tenen gairebé ni idea. O sigui, com a estudiant, sí que me troben molt
estudiant. "(EN)

Quant a l'estil docent, a la Cristina li agrada que els professors facin les
classes "actives" que per a ella significa que els professors motivin la
participació dels alumnes. Li agrada que els professors s'esforcin per a fer-se
comprendre i que facin les classes agardables. Però sobretot el que ella considera
més important és la relació que els professors tenen amb els seus alumnes. Li
agrada que els professors coneguin i valorin cada persona tal com és i que
tinguin respecte per als seus alumnes. En general li agraden els professors i té
amb ells una bona relació. L'educadora la descriu com una relació oberta. La
relació amb els professors és bona de la mateixa manera que és bona amb totes
les persones que l'envolten.
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La Cristina prefereix les assignatures de Tecnologia, el programa de la
qual es composava, el curs passat de continguts de Psicologia General i
Psicologia Evolutiva del nen de O a 3 anys. També li agrada estudiar les llengües,
tan el castellà, el català com l'anglès, malgrat que sembla que té certes dificultats
d'expressió. En general prefereix tot allò que té per a ella una aplicació pràctica
directa. La Física, la Química i les Matemàtiques són les assignatures que menys
li agraden.
Fan poc treball en equip. En la majoria de classes el treball és individual,
exceptuant les classes pràctiques. Ella prefereix el treball en equip perquè
considera que "s'enriqueix més treballant amb altres persones". En general
s'adapta a qualsevol situació. La professora la deifineix com una persona molt
solidària.
Pel que fa a les activitats, li agrada fer redaccions tot i que ella creu que
necessita bastant temps per a fer-les. La seva educadora també explica que a la
Cristina li agrada escriure. Aquesta preferència contrasta amb el fet que té
dificultats d'expressió oral i escrita, segons l'opinió de la professora. Li agraden
totes les activitats que impliquin relació amb la gent i tot el que tingui una
aplicació pràctica. De totes les activitats les que la Cristina considera que són
millors per a aprendre és la classe que fa el professor: les explicacions i els
apunts que ella va prenent de les classes. Afirma que el que l'ajuda més és que ei
professor vagi repetint el contingut tants vegades com sigui necessari fins que ho
entengui.
La Cristina es sent bé en la seva classe actual d'FP. La majoria són noies.
Sap que pot comptar amb les seves companyes i això li agrada; sap que si un dia
necessita alguna cosa pot comptar amb elles. A vegades sap que la gent se
sorprèn quan s'assabenta de la seva situació: poques alumnes compaginen els
estudis amb el treball. També se sent bé perquè respecten la seva intimitat i no li
fan preguntes sobre la seva situació familiar. La seva relació amb els companys
és bona. La relació amb les persones està marcada per un gran desig de ser
acceptada, de donar una bona imatge. Possiblement per això ella també accepta
molt a tothom, li agrada ser amiga de tothom i és molt solidària. Evita crear
problemes i, fins i tot, a vegades actua de mitjancera quan entre dues altres
persones sorgeixen problemes. Segons paraules de l'educadora:
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"Para mi, toda la relación es esa: ella quería que todo el mundo tuviera una buena
imagen de ella." (EE)

O de la seva professora, que davant de la pregunta de si és una noia ben
acceptada respon el següent:
"- Sí. Sí perquè ella és la primera que accepta molt, clar. Vull dir, és una noia que
està acostumada a viure amb molta gent, gent de molts tipus, a ser molt solidària i
molt "germana", per entendre'ns. (...) És que és una nena encantadora, és una nena
encantadora, és difícil que tingui problemes amb la gent. I que, a més a més,
s'estimarà més passar-ne o prescindir-ne que crear-ne més. "(EP)

En resum, podem dir que la Cristina percep el seu entorn d'aprenentatge a
l'institut de forma positiva tant pel que fa al concepte que tenen d'ella els
professors i els seus companys, i a la relació que s'estableix amb ells. Els seus
educadors i els seus professors la veuen com una noia amb moltes ganes de ser
acceptada, que es troba bé amb el contacte amb les persones. La Cristina té molt
present quina és la relació que s'estableix entre els professors i els alumnes: vol
que els professors coneguin les persones i que les valorin per la seva manera de
ser, que vegin els estudiants "com a persones i no com a alumnes".

1.1.4.

Els resultats

Ja hem descrit al començament quines han estat les qualificacions que la
Cristina ha obtingut en els cursos anteriors. El més important per a ella quant a
aprenentatges és tot el que ha après a les assignatures de Tecnologia i de
Puericultura i a les pràctiques. La Cristina valora els resultats obtinguts a BUP
com a "desastrosos". En canvi considera que els que ha obtingut a FP són uns
bons resultats. Tant l'educadora com la professora consideren positius els
resultats de la noia perquè aquests són el reflex del gran esforç que està fent la
Cristina. La seva professora creu que els resultats són molt bons si es tenen en
compte les condicions de l'entorn de la Cristina:
"Jo trobo que, per la Cristina, són molt bons resultats. Són fantàstics, perquè
normalment, en les condicions d'ella lo més típic és que suspengués tot i que no
hagués arribat a quart. Llavors, demostra que és una nena amb molta constància i
amb molt esperit de lluita (...) Llavors, no sé. Jo em sembla que per la Cristina és
una bona mitja. Hi ha altres professors que te dirien que és fluixa. Bueno, sí, és
fluixa, però per mi és fantàstica perquè trobo que... que fa lo que pot i més."
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1,1.5.

Aspectes de l'entorn i motivació per als estudis

Dels aspectes de l'entorn que poden haver influït en la motivació de la
Cristina per als estudis malgrat les seves dificultats, n'esmenta dos que són
confirmats per l'educadora i per la professora. Un aspecte ha estat, segons la
noia, el veure que els educadors del centre on vivia estudiaven. Ella pensava que
també ho podia fer i allà ha trobat persones que l'han ajudat i li han servit de
model. I l'altre aspecte ha estat l'adonar-se de les condicions de vida de la seva
mare. Veure que la seva mare tenia dificultats per a treballar li ha servit per a
adonar-se que necessitava estudiar per a aconseguir una feina millor a la de la
seva mare i ha trobat en això una motivació forta per a tirar endavant.
"A mi m'ha influït molt que, en el centre on era, sempre venia gent que estudiava,
que deia faré això... I jo, clar, jo pensava que també ho podria fer. I també quan
veia la meva mare, que sempre deia "no puc treballar, no sé què, perquè no tinc
estudis". Llavors clar, a mi això m'ha ajudat molt. Potser ho he vist una mica
negatiu perquè pensava: "Oh, la meva mare, que no tingui treball!" (En to de
lamentació). Però per mi m'ha servit molt, perquè he vist que si no tens alguna
estabilitat o algo segur no pots fer res. Llavors, això, a mi m'ha ajudat molt. Per mi,
he tingut ganes de fer-ho, i també per mitmateixa. Sempre he volgut fer algo més
que anar a vendre discos o algo aixi. A més, jo penso que estic capacitada per ferho, i encara tinc més ganes de fer-ho, llavors."(EN)

1.1.6.

Síntesi

Fent una síntesi de com percep la Cristina els diferents aspectes treballats
en l'estudi s'observa que, pel que fa a les seves característiques com a estudiant:
• La noia té un bon concepte de sí mateixa com a estudiant, concepte
positiu que és compartit per l'educadora i per la professora.
• Té unes actituds positives i una elevada motivació per a
l'aprenentatge i els estudis, que són també corroborades pels altres
informants.
• A través de les percepcions de la noia sobre sí mateixa i de les
percepcions de l'educadora i de la professora es pot afirmar que la
Cristina és una noia autoresponsable del seu aprenentatge ja que
tendeix a tenir un lloc de control intern, i una elevada motivació per a
l'èxit.
• Percep el seu rendiment anterior com a positiu, exceptuant el
parèntesi que va suposar el primer de BUP.
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Les característiques sociofamiliars de la noia la sitúen en una situado de
risc però, en canvi, la Cristina está motivada per a sortir d'aquesta situació, i creu
que els estudis són la clau per a aconseguir un futur millor del que tingueren els
seus pares.
En relació al procés d'autoaprenentatge cal destacar que:
• La Cristina sembla tenir els hàbits de constància, planificació i
concentració en l'estudi, i en menor grau el de demanar ajuda quan té
una dificultat.
• La Cristina coneix algunes "habilitats sobre com aprendre": agafar
apunts, fer resums, fer esquemes, però que té dificultats per a utilitzaries espontàniament.
• Sembla tenir poques habilitats metacognitives tot i que també són les
més difícils d'inferir a través de les entrevistes. L'escala aplicada als
professors i els "Contextos d'Aprenentatge Autoregulat" semblen
corroborar aquesta afirmació.
Pel que fa a l'ambient d'aprenentatge hem d'assenyalar que:
• La Cristina concedeix molta importància a la relació que els
professors tenen amb els seus alumnes: li agrada que coneguin els
seus alumnes, que els respectin i que sàpiguen valorar cada persona
individualment. A ella li agraden, en general, tots els professors i la
relació amb ells és bona.
• Tant l'educadora com la professora tenen unes bones expectatives vers
la Cristina i la possiblitat de continuar estudis, si bé saben que això
també dependrà de les condicions de l'entorn de la Cristina i de la seva
situació econòmica, principalment.
• Pel que fa a les activitats curriculars, tot i que a la Cristina // agrada
força fer treball en equip la majoria dels treballs que fan són
individuals. De tasques concretes prefereix les que li ofereixen
coneixements que tenen una aplicació pràctica. Aquests solen estar
inclosos en les assignatures de l'especialitat: Tecnologia, Puericultura,
Pràctiques. També li agrada escriure, però en aquest punt no
coincideix la professora, que considera que la Cristina té certes
dificultats d'expressió tant oral com escrita.
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• L'activitat que la Cristina considera que // facilita l'aprenentatge és
l'explicació del professor a la classe
• En relació als companys de classe, ells també perceben la noia com
una bona estudiant. No té problemes amb els seus companys. Té un
gran desig de ser acceptada tant pels companys com pels professors, i
de donar una bona imatge de sí mateixa. Li agrada el contacte amb la
gent.
Quant als resultats, la Cristina considera que són bons i això conincideix
amb l'opinió tant de la professora com de l'educadora. Ella es sent capaç de
continuar els estudis, fins i tot d'anar a la universitat, la qual cosa coincideix amb
les expectatives que tant la professora com l'educadora tenen de la Cristina.
D'altra banda és una estudiant que acaba sempre les tasques que se li assignen i
porta sempre la feina al dia. Si els resultats no són millors es deu, en part, al fet
que ha de compaginar estudis i treball.

1.2. Cas 2: David
En David té disset anys i està cursant el segon curs de Formació
Professional de l'especialitat d'Administratiu, en un centre de Girona. Viu des de
fa gairebé cinc anys en una comunitat juvenil de Girona, que depèn de la Secció
Territorial d'Atenció a la Infància. És el petit de cinc germans i tots ells han estat
ingressats en centres educatius dependents del Departament de Benestar Social..
Sembla que fou en David qui va viure el període més dur de la relació entre els
seus pares, el període en el qual la relació estava més deteriorada.
Pel que fa als estudis en David és dels nois que havia anat aprovant tots
els cursos d'EGB. Va obtenir el graduat escolar i el primer curs d'FP ho va
aprovar tot exceptuant dues assignatures, de les quals en va aprovar una i l'altra Llengua castellana- li va quedar suspesa. Sembla que les qualificacions
obtingudes per en David en aquesta primera avaluació del segon curs són bastant
menys satisfactòries que el curs passat. Se'l veu també menys motivat per tot el
que fa referència als estudis. Més endavant parlarem .de les possibles causes
d'aquest canvi tan notable però avancem que poden ser dues. Una, el fet que en
David compleix divuit anys amb tot el que aquesta dada comporta; el noi ha de
buscar feina per tal de poder assolir la suficient autonomia econòmica com per a
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poder viure, la qual cosa comporta, amb bastant seguretat, la necessitat
d'abandonar els estudis. L'altra, el fet que els estudis d'Administratiu no són els
estudis que a en David li agradaria cursar. El noi ha manifestat en diverses
ocasions el seu deisg d'estudiar "Imatge i So".
L'entrevista amb el noi la vaig dur a terme el dia 17 de setembre de 1993 i
el mateix dia em vaig entrevistar amb la seva educadora tutora. L'entrevista amb
la seva professora va tenir lloc el 3 de gener de 1994. La diferència de tres mesos
i escaig entre les dues primeres entrevistes i la darrera fa que es detecti un cert
canvi de to en aquesta última. Aquest canvi ha estat produït pel fet que durant els
tres mesos de curs acadèmic la professora havia apreciat una modificació en
l'actitud i la conducta d'en David respecte al curs anterior, que atribueix al
malestar que sent el noi a mesura que s'acosta als divuit anys i s'apropa el
moment d'independitzar-se. Ha estat necessari tenir en compte aquest aspecte a
l'hora d'interpretar les dades.
L'entrevista amb el noi, al mes d'octubre, es va dur a terme al pis on viu
la comunitat de la qual forma part. Ens situem a la sala d'estudi per tal d'estar
tranquils durant l'entrevista. En David es mostra disposat a col·laborar. La
primera impressió que tinc és que al noi li agrada parlar: la manera d'expressarse, la sensació que a vegades busca les paraules adients, semblen manifestar un
gust per a l'expressió oral. Més endavant ell m'explica que a la classe li deien "el
filòsof degut als "discursos" que feia als seus companys. L'entrevista es
desenvolupa amb fluïdesa i només és interrompuda cap al final quan un seu amic
demana pel noi. A partir d'aquell moment noto un lleuger canvi: en David
comença a tenir una mica de pressa per a acabar.

1.2.1.

Característiques d'en David com a estudiant

En David no es considera un bon estudiant perquè, malgrat que fins el
curs passat va anar aprovant totes les assignatures, ell creu que no s'esforça gaire
en els estudis. La seva professora tutora també creu que el noi no es considera un
bon estudiant. Amb tot, es poden destacar dos aspectes interessants en relació a
l'autoconcepte del noi: En primer lloc, en David creu que no li cal dedicar molt
de temps a estudiar per a aprendre el suficient com per a anar aprovant les
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assignatures. En segon lloc, ell considera que és una persona amb força
imaginació. No tant relacionat amb el concepte que té el noi de sí mateix sinó
amb la imatge que pretén donar, l'educadora assenyala que en David és un noi
que pretén que els altres el considerin una persona intel·ligent, un intel·lectual,
una persona culta. Per tot això podríem dir que en David no es considera un bon
estudiant però sí que té un concepte elevat de sí mateix pel que fa a les seves
capacitats intel·lectuals, pel que fa a la seva facilitat per a aprendre, i desitja que
aquesta qualitat que ell creu posseir li sigui reconeguda pels altres -pels
professors, pels companys, pels educadors.
Es fa difícil definir en termes generals quina és l'actitud d'en David vers
els estudis i vers el treball escolar perquè, per una banda, és una persona bastant
inestable en les seves actituds i en les seves motivacions. En funció del tipus de
tasca o d'assignatura de la qual es tracti en David mostrarà una actitud més
positiva o més negativa. Ell mateix explica que a vegades li agrada anar a
l'institut però que a vegades no li agrada. De fet, el que li agrada més és poders'ho passar bé amb els amics.
"-1 ara t'agrada?
- Sí, és que és segons, no? Quan era a vuitè i això, pues a vegades pensava: ostia!,
quina merda!!, no?, i a vegades pensava... deia: "osti, quina canya!", i m'ho passava
bé. És segons. T'ho passes bé i t'ho passes malament. Hi ha ratos que estàs a la
classe i que pots fer gresca amb els amics i que t'ho passes bé. I altres que estàs
estudiant i que ho engegaries tot a prendre pel sac, no?" (EN).
"- Li agrada estar amb els amics... S'ho passa bé, eh, s'ho passa bé. És certrque s'ho
passa bé. Però... també li agrada estar al carrer i estar amb els amics.^. Més aviat li
agrada estar amb els amics que venir a l'escola."(EP)
/
/
/

Li agraden algunes assignatures com Història] i d'altres no li agraden
gens, com Llengua castellana. No obstant, assisteix regularment a classe i,
segons l'educadora, té bastant assumit que estudiar és la feina que ara li toca fer.
No obstant, no se'l veu ni massa content ni massa interessat per als estudis en
general.
"... pot semblar que passa de tot... però, en canvi, quan agafa el ritme d'anar a
l'escola no és dels que... dels que practiquen absentisme escolar... No, no. Vull dir
que ho integra bé que és la feina que ha de fer. L'actitud d'ell doncs és... -tampoc
content, eh, perquè té molts problemes de relació, tant amb ¿ompanys com amb
alumnes. "(EE)
"Estudiar? Sí, a mi m'agrada molt aprendre. Però no tot. O sigui, per exemple, el
català a mi no m'a... És una cosa que... el castellà ni les llengües... Però les coses
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així com història, matemàtiques, i aquestes coses que són així, més rares,
m'agraden molt. "(EN)

Cal que tinguem en compte una dada important: a en David no li agraden
els estudis que està fent actualment. Ja li ha comentat diverses vegades a la seva
professora tutora que li agradaria estudiar "Tècnic d'imatge i so". No és casualitat
aquest interès per a adquirir aquest tipus de coneixement perquè durant l'estiu de
1993 en David va estar fent pràctiques a Televiso de Girona i sembla que li va
agradar molt. Amb tot, ell orienta els estudis que està fent a la possiblitat
d'aconseguir una feina:
"- Què n'esperes treure d'aquests estudis?
- Jo ho encaro més bé a un treball, no? A mi 1'Administró no m'agrada,"
- Què t'agradaria fer, ho saps?
- Home, ho tinc molt clar això. Una feina en la que estàs sentat i escrius no
m'agrada. Això sí que no m'agrada. No sé. Per ara em fa il·lusió tècnic d'imatge i so
o alguna cosa així. "(EN)

Ara bé, a en David li agrada aprendre i té curiositat per a conèixer coses
noves. La seva educadora parla de la curiositat cultural d'en David.
"... només has de fer que dir-li: "ostres! em va agradar moltíssim, per exemple, el
Demian, de Herman Hesse, i ell ja, com que és subscriptor del Cercle de Lectors,
doncs el mes següent demana el Demian. O per exemple, "em va agradar molt El
Club de los Poetas Muertos. Vull dir que té molta curiositat cultural." (EE)

Malgrat que està motivat per a aprendre coses, el fet que no li agradi el
que està estudiant influeix decisivament en la motivació per als estudis. Igual
com dèiem en parlar de la seva actitud, tampoc la motivació del noi per als
estudis pot explicar-se en termes generals. Per exemple, el motiven molt totes
aquelles tasques que impliquen debat i raonament i, en general, totes aquelles
activitats a través de les quals el noi pot demostrar que ho ha entès, a través de
les quals pot donar la imatge de persona culta, d'intel.lectual, tal com abans
esmentàvem. Li costa bastant posar-se a fer les feines que els assignen els
professors tot i que d'algunes assignatures, com ara Anglès, li resulta menys
difícil. A l'estiu va tenir bastants problemes per a posar-se a estudiar les
assignatures que li havien quedat pendents perr a examinar-se al setembre.
També el motiven més unes feines que unes altres segons si els seus companys
estan o no motivats, és a dir, si els seus companys tenen ganes de treballar ell
també s'hi engresca però si no, ell no és pas dels que es posa a treballar. El que
motiva més a en David dels estudis que està realitzant és el fet d'obtenir un títol
acadèmic perquè creu que això sempre el pot ajudar a situar-se en el món
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laboral. Aquesta motivació per a aconseguir un títol no sembla que sigui prou
important com per a empènyer el noi a esforçar-se en els estudis si tenim en
compte els comentaris de la seva professora en el sentit que aquest segon curs,
treballa bastant menys que el curs anterior.
En David creu que si s'esforcés més podria aconseguir uns millors
resultats acadèmics, però explica que, si no ho fa, és perquè en té prou escoltant
a classe per a obtenir una qualificació de "suficient" en la majoria d'assignatures.
Ell mateix admet que s'esforça el mínim que li cal per a aprovar les assignatures i
f
això és corroborat per l'educadora.
\
i
"No, perquè aprovo, no? Vull dir, a mi no em cal, no? estudiar-m'ho molt/ No em
cal allò d'agafar el llibre i estar-m'hi cinc hores per aprendrem la lliçót Només
escoltant a classe i, vull dir, ja trec el "sufi". I això, pues, després fa que jc> passi de
tot, no?" (EN)

D'algunes assignatures com Matemàtiques i Ciències Socials en David
diu que no estudia mai, que amb el que fan a classe ja en té prou per a aprovar.
Cal tenir present que el punt de referència d'en David quan fa aquests comentaris
és el primer curs d'FP. Amb tot, es fa difícil generalitzar a totes les assignatures i
a totes les tasques. Segons la professora, està motivat per a fer les feines que veu
que les pot fer bé. És orgullós i li agrada demostrar davant dels companys que és
capaç de fer determinades coses, coses a través de les quals els altres puguin
tenir la imatge d'en David com a persona culta. En canvi, si veu que una cosa li
costa i no sap com fer-la, llavors ho fa despressa i corrents, no s'esforça.
"- És molt inestable. Poden passar les dues coses, no sé, s'hi esforci molt i que faci
un treball, allò, brodat, com que vagi a enllestir feina i a cobrir l'expedient. En
David és molt radical en tot. vull dir, poden passar les dues coses."(EE)
". És molt orgullós en d. Llavors, depèn. Depèn de... Si ell arriba a pensar que ell
no se'n pot sortir fa veure que passa. I arriba a passar, reh, (...) Però si veu que se'n
pot sortir i... segons com li enfoques, per orgull intenta fer-ho. O sigui, l'orgull,
depèn de com vagi. O fa veure que passa i que no l'importa de fer-ho, llavors, no
s'esforça... És una mica la llei del mínim esforç (...)... o al contrari: si tu el punxes,
intenta fer-ho bé."(EP)

Per tot això podríem dir, en termes generals, que en David no és una
persona gaire motivada per a l'èxit, si bé quan ell preveu la possiblitat d'assolir
l'èxit en determinades tasques que li permeten mantenir o augmentar la imatge
que ell pretén crear de sí mateix, s'hi esforça bastant.
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La tendència d'en David ha estat fins fa poc la d'atribuir la culpa dels seus
errors als companys, als professors. L'educadora creu que ara comença a veure
que ell també és responsable quan falla en alguna cosa. En l'entrevista, el noi
afirma que la causa que una determinada tasca li surti malament és ell mateix,
reconeix que a vegades no s'hi esforça gaire. Però també comenta que els seus
companys l'influeixen a l'hora de posar-se a fer les tasques que el professor els
assigna. En David expressa, per tant, alguns sentiments que podríem considerar
contradictoris. Per una banda, afirma que les errades són per causa de la manca
d'esforç. Ara bé, fins a quin punt aquesta afirmació respon a una actitud
interioritzada pel noi? Hi ha dos comentaris més que ens poden ajudar. En un
moment de l'entrevista afirma que només escoltant a classe en té prou per a
aprovar les assignatures i que "això fa que després ell "passi" de tot." D'alguna
manera està dient que ell treballa en funció de l'exigència dels professors i que
per a respondre a aquestes exigències en té prou escoltant a classe, és a dir, que
no se'l motiva perquè s'esforci més. L'esforç no depèn d'ell únicament sinó també
de la forma com se'l motivi a esforçar-se. El segon comentari al que al·ludíem es
refereix a la manifestació d'en David sobre com els seus companys l'influeixen a
l'hora de posar-se a treballar o no.
"Si els companys són d'aquells que a l'hora de fer algo, són que s'engresquen molt a
fer-ho, o són dels que aprofiten aquests moments per fer el "quinqui", no? pues, jo
m'ho deixo... segons."(EN)

Per tot això i també perquè quan una cosa li surt malament normalment
"passa", és a dir, no s'autocensura, es pot posar en dubte que en David tingui
assumit plenament que ell és determinant dels esdeveniments, encara que en
determinats moments expressi el reconeixement de la seva manca d'esforç vers el
treball acadèmic. La tendència a un lloc de control més extern que no pas intern
apareix com una característica d'en David, malgrat que en determinats moments
pugui reconèixer que li manca esforç per a assolir uns resultats postius en les
tasques que realitza. En David manifesta que és autoresponsable en els seus
aprenentatges però hem de posar en dubte que aquesta autoresponsabilitat sigui
plenament i realment assumida pel noi.
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1.2.2.

El procés d'autoaprenentatge

\
En David estudia poc. D'algunes assignatures, fins i tot, niai. El que més
destaca és que és una persona força desorganitzada i que no es planifica l'estudi.
Ell mateix admet que ho deixa tot sempre per a darrera hora. És\poc constant a
l'hora de fer deures a casa. Passa temporades que dedica més tempos als estudis,
fa feina diàriament, i temporades que no estudia. Generalment, si fa les tasques
que té assignades és perquè els educadors insisteixen que treballi un¿ mica cada
dia. Tot i així, a vegades deixa coses sense presentar o les presenta fora de
termini. Malgrat tot, la seva educadora afirma que té gran facilitat per a
concentrar-se i en David comenta que quan es posa a estudiar no li agrada gens
que el molestin per a res. S'observa, en general, una manca d'hàbits d'estudi
bastant important.
Pel que fa al que hem anomenat habilitats sobre com aprendre, les dades
obtingudes mitjançant les entrevistes semblen indicar que en David no posseeix
massa habilitats d'aquest tipus. Es limita bastant a escoltar a classe, fa poc treball
posterior a la classe, no elabora la informació. Només agafa apunts d'algunes
matèries quan l'interessa, tot i que el fet d'agafar apunts està en funció de si el
professor sol·licita o no que es prenguin apunts a classe. No sembla que sigui una
habilitat que el noi utilitzi de forma espontània.
"Això depèn de les matèries, és clar. Cada matèria ho fa d'una manera diferent. No
és el mateix fer una Tecnologia que unes Matemàtiques com Història. Llavors, hi
ha diferents processos. No, sí. Pren nota, pren nota de les coses. Quan l'interessa
una cosa pren nota, quan no l'interessa no en pren, eh. Depèn, depèn. Quan
l'interessa pren nota i... es limita molt a escoltar a classe. I ell es pensa que així pot
anar tirant. I és aquest el seu problema, que ara ja no pot anar tirant."(EP)

Quant a les habilitats metacognitives, l'única cosa que es desprèn de les
entrevistes és que a vegades li costa planificar una tasca concreta, per exemple
una redacció. En David, davant la pregunta de si ell creu que sap fer redaccions,
respon:
"- No sé. A vegades em surten unes "caques" que no... És que em sembla que tinc
un problema, que vaig pensant massa ràpid i me'n salto frases, bueno, no frases,
paraules. Vaig escrivint i no dono... no coordino."(EN)

En David es mostra conscient de la seva manca d'habilitats per a
planificar una tasca concreta com pot ser una composició escrita.
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Si ens fixem en les puntuacions que la professora tutora ha donat als
diversos ítems de VEscala de Puntuacions dels Resultats d'Aprenentatge
Autoregulat de l'Estudiant observem que globalment considerades les
puntuacions de l'escala són bastant baixes (Taula 43). Els ítems en els que obté
una major puntuació per part de la professora són l'ítem 3, que es refereix a
activitats d'autoavaluació que realitza el noi, l'ítem 6 sobre l'interès del noi per
als assumptes del curs, i l'ítem 9, referit a l'habilitat d'en David per a fer
preguntes inusuals a classe. Si ens fixem en els objectius, la puntuació promig
més alta es refereix a les estratègies à!organització i transformació de la
informació, i a les activitats d'autoavaluació. Això sembla contradir en part el
que comentàvem respecte de les dificultats del noi per a planificar una tasca com
ara una redacció. Les puntuacions més baixes les obté en Cerca d'informació i en
Establiment d'objectius i planificació. Segons l'opinió de la professora es pot dir
que en David té poques habilitats per a buscar informació i més aviat tendeix a
buscar poc l'ajuda del mestre per a resoldre les dificultats que té en les tasques
que se li assignen. Tampoc té massa habilitats per a establir objectius i
planificar-se la feina, tenint en compte que l'ítem que la professora puntua més
baix és el que fa referència a V acabament de les tasques abans del temps previst.
Pel que fa a la motivació intrínseca, sembla que el noi mostra bastant interès per
als assumptes del curs però que no es presenta mai voluntari per a fer algunes
tasques, la qual cosa coincideix amb el queja hem comentat de la seva tendència
a realitzar el mínim d'esforç necessari.
Pel que fa a les activitats d'autoavaluació i a les habilitats d'organització
i transformació de la informació el més destacable és que són els objectius als
quals la professora atorga;Una puntuació més elevada en conjunt. Sembla que té
algunes habilitats referides a proporcionar informació, a fer preguntes inusuals, a
mantenir arguments en les discussions, així com algunes habilitats per a
autoavaluar-se.
Quant als Contextos d'Aprenentatge Autoregulat, el més destacable és
que esmenta poques estratègies, bàsicament, memorització i certa autosupervisió
de les tasques. Per exemple, per a escriure una redacció, primer fa un esborrany i
després el va modificant. Sobre com ho fa per a preparar-se un examen
d'Història, per exemple, en David diu que té un mètode, però, malgrat que
esmenta que fa un resum mental, aquest mètode consisteix bàsicament a
memoritzar:
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"Em sembla que el meu método és "guai", no? Primer me'l llegeixo una vegada.
Després me'l torno a llegir i faig un resum mentalment. I després me'l torno a llegir
tot i ja faig tot el que fica, o sigui, paraula per paraula, i lletra per lletra"
(Resposta al context 4, dels "Contextos d'Aprenentatge Autoregulat") (EN)

ITEMS

Pun
ts
2
1. Sol·licita aquest estudiant informació addicional
Cerca d'informació
sobre la noaturalesa exacta dels pròxims exàmens?
2
2. Sol·licita aquest estudiant informació addicional
sobre les seves expectatives o perferències en relació
als deures que se li assignen?
Cerca
d'Ajuda
del 2. .Sol·licita aquest estudiant informació addicional 2
sobre les seves expectatives o perferències en relació
mestre
als deures que se li assignen?
8. Busca aquest estudiant l'ajuda del mestre per sí
3
mateix quan se li presenten dificultats o dubtes per a
entendre un treball escolar?
3. Manifesta que és conscient de com ho ha fet de bé 4
Activitats
d'autoavaluació
en un test o prova escrita abans que vostè li hagi posat
la nota?.
8 Busca aquest estudiant l'ajuda del mestre per sí 3
mateix quan se li presenten dificultats o dubtes per a
entendre un treball escolar?
12. Sol·licita més informació en relació a les seves
3
notes o avaluacions del seu treball escolar?
1
Establiment d'objectius 4. Acaba les tasques abans o en el temps especificat?
i planificació
5. Porta la feina al dia de manera que està preparat per
3
a participar a classe?
Motivació intrínseca
6. Manifesta interès en els assumptes del curs?
4
10. Es presenta voluntari per a tasques especials,
2
deures o activitats relacionades amb els treball del
curs?
3
Organització i transfor- 7. Ofereix aquest estudiant informació rellevant que
mació
no s'esmentava en el llibre de text o en les discussions
prèvies de classe?
4
9. Pregunta a classe qüestions inusuals o penetrants?
11. Expressa i defensa opinions que poden diferir de
3
les del mestre o dels seus companys de classe?

OBJECTIUS

X

2

2,5

3,3

2
3

3,3

Taula 43: Escala de Puntuació dels Resultats d'Aprenentage Autoregulat dels Estudiants.
Respostes de la professora tutora del cas 2.

Afirma que no sap concentrar-se a fer els deures i que si un dia no en té
ganes no els fa o els fa de mala gana. No esmenta cap estratègia per a
automotivar-se a fer les tasques. Quan se li pregunta com ho fa per a fer els
deures a casa diu que dedica una hora cada dia més o menys a fer a casa les
tasques assignades.
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Es difícil definir en David com a persona impulsiva o reflexiva. Segons la
seva educadora és més impulsiu tot i que després també reflexiona.
"Molt impulsiu. Després, també és reflexiu, eh? però ve després. Per exemple,
quan ja ha tret tot l'impuls, tot i tot lo... Així mateix, amb les empipades que té amb
companys d'aquí... i suposo que també és així a l'escola i en les activitats
extraescolars que ha fet. Vull dir que primer s'emprenya, i després ja pensa i ho
elabora, i té necessitat de parlar-ne, i et crida: "Ei, P., vull parlar d'això, que m'ha
passat una cosa que..," Però sempre és després."(EE)

En canvi, la professora considera en David és tan impulsiu com reflexiu i
que depèn del tipus de tasca. Si és una tasca que l'interessa és més reflexiu, si no
sol actuar impulsivament, fa les coses depressa, sense pensar-s'hi gaire.
"Depèn, és que depèn. Les coses que no les sap gaire les fa depressa i corrents, i
sense pensar-s'hi. Són aquelles en les que creu que pot dir algo important, que pot
quedar bé davant dels companys, són aquelles que es prepara més bé. O sigui, fa el
contrari. Quan una cosa no en té gaire idea ho deixa anar i es queda tant tranquil.
Però quan una cosa: "A veure, segons com ho faci quedaré molt bé". Això de
quedar bé li agrada molt. "(EP)

En resum, el procés d'autoaprenentatge d'en David es caracteritza per una
manca bastant acusada d'hàbits d'estudi, d'habilitats sobre com aprendre, i
sembla tenir algunes habilitats metacognitives, alguna habilitat per a transformar
i organitzar la informació i per a autosupervisar les tasques. Tot això en funció
del tipus de tasques o activitats que ha de realitzar. Hi ha tasques que el motiven
especialment i llavors, posa en funcionament totes les seves destreses per a
aconseguir l'èxit. Per tant, podríem arriscar-nos a afirmar que la manca de
motivació per als estudis determina bastant l'ús que en David fa de les seves
habilitats.

1.2.3.

L'ambient d'aprenentatge

En David sap el que els professors pensen d'ell. Li van dir que podia
obtenir uns bons resultats acadèmics però que li faltava esforçar-se una mica
més. Tant l'educadora com la professora consideren que en David té aptituds i
capacitats per a estudiar però que li falten els hàbits necessaris per a poder
estudiar, li falta ser organitzat, ser més costant en l'estudi. No creuen, per tant,
que en David sigui un bon estudiant, tot i que en algun moment ho ha estat.
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Les expectatives de l'educadora i de la professora són més aviat discretes.
L'educadora creu que el noi acabarà segon d'FP però li costa esperar res més dels
estudis d'en David. La professora afirma que el curs passat era molt més
optimista envers el noi quant a les possibilitats que en David continués els seus
estudis. Creu que és un noi que hagués pogut estudiar però en aquest moment, i
en un termini més immediat, mostra reserves en relació al fet que el noi aprovi el
curs.
... el veig acabant segon d'FP i no veig res més; a nivell acadèmic no el veig més
enllà. Però sí que te puc dir que tinc unes perspectives molt... me sento molt
optimista vers en David és molt expeditiu, té molta força. Que tindrà molts
entrebancs, probablement, perquè té un caràcter molt complicat." (EE)
"- Creus que pot anar tirant endavant els seus estudis?
- No ho sé, ara no ho sé. L'any passat hauria dit que sí. Ara no ho sé, en David.
- Sí tirés endavant, tu com ho veuries: acabar FP...?
- Sí, sí, sí. Aquest nano, si hagués volgut, hagués acabat i hagués estudiat el que
hagués volgut."(EP)

L'estil docent dels professors que li han agradat més es caracteritza pel fet
que s'han preocupat pels alumnes, que els preocupa que els alumnes aprenguin,
però creu que la majoria dels professors no responen a aquesta descripció. Quant
a la manera d'impartir les classes no li agraden els professors que ofereixen als
alumnes uns continguts excessivament treballats i pautats, la qual cosa no permet
el treball i l'elaboració de l'alumne. Per ell, el professor "normal" va a la classe i
explica la lliçó. Després posa l'examen però no es preocupa que els nois
aprenguin.
"Home, crec que mai hi ha el professor ideal però si s'ha d'escollir jo crec que el
típic professor... bueno, ja te'n trobes, que està a tots nivells, no? que no només,
bueno, no és com tots. El professor normal va a la classe i dóna la lliçó i després et
fica l'examen, te fa unes preguntes, i se li caus bé, pues, te pots enrotllar amb ell bé
o...(...) Però després hi ha altres professors que no es preocupen només per això.
Vull dir, a la classe no tothom té el mateix nivell, com la que hem tingut aquest
any. Vull dir, hi havia, per exemple, un nano que es deia E., que li costava més tot:
estudiar... no "cap" sinó estudiar. Pues ella li rebaixava una mica el nivell. Vull dir
que es preocupen més, que treballen més que els importa més que tu aprenguis, no
només fer la classe i després ficar l'examen i "estem en paus"." (EN)

Tant el noi com la professora afirmen que la relació amb els professors és
bona, tot i que en David diu que s'entén millor amb aquells que, a la vegada, li
dediquen més estona, "estan més per a ell". L'educadora, en canvi, pensa que la
relació no és massa bona perquè a en David li costa acceptar els límits. Per a
l'educadora, el fet que en David vulgui donar sempre l'aparença de persona culta
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fa que pretengui estar al mateix nivell cultural que el professor, i això produeix
una certa tensió entre ell i els professors. Aquesta apreciació contrasta amb
l'afirmació de la professora en el sentit que en David "és un nano que cau molt
bé a tothom". Sembla, per tant, que el noi no té problemes amb cap professor.
En David prefereix les assignatures com Història, Literatura, Ciències
Naturals. Segons en David aquestes li agraden perquè "l'intriguen" més, té més
curiositat pels continguts d'aquestes matèries, i creu que cal tenir més imaginació
per a entendre i aprendre-les. També prefereix les Matemàtiques abans que les
Llengües, que són les assignatures que no li agraden. Tanmateix, la professora
puntualitza que les assignatures li agraden una mica en funció del professor que
les imparteixi, ja que una assignatura que l'any passat li agradava, aquest curs no
li agrada, i l'única raó que hi troba és que el professor és diferent. Creu que més
que parlar d'assignatures més o menys preferides és més fàcil, en el cas d'en
David, pensar en tasques i activitats concretes. Al noi li agrada tot el que sigui
debat i tot el que impliqui fer raonaments. En part, li agrada això perquè creu que
és amb aquest tipus d'activitat que en David pot demostrar que sap coses o que
ha entès coses, pot demostrar el seu nivell intellectual i cultural. En canvi, tot el
relacionat amb les Llengües no li agrada gens. Sembla que li agrada bastant
llegir, i que llegeix alguns llibres que és poc usual que llegeixi un noi de la seva
edat, per exemple: Cien años de Soledad, de Gabriel G. Márquez.
L'activitat que en David considera que li va més bé per a aprendre coses
és l'explicació del professor a classe. Creu que és essencial per a aprendre.
D'altra banda, prefereix molt més treballar sol perquè si l'equip està composat
per molta gent la feina no es distribueix equitativament, segons la seva opinió. Si
s'han de fer treballs en equip prefereix que siguin equips de dues persones com a
màxim perquè d'aquesta manera es facilita la feina. L'educadora el considera una
persona individualista i que sempre vol marcar ell les pautes, dirigir, i si els
altres no hi estan d'acord ell ho acaba fent sol.
En David sap que el curs passat els seus companys de classe li van posar
el motiu de "filòsof, pel tipus de "discursos" que feia, aconsellant a la gent i
altres coses per l'estil. Creu que el seus amics tenen un bon concepte d'ell, però
no es relaciona amb tota la gent de la classe. En aquest punt sobre la relació amb
els companys s'observen discrepàncies entre la percepció que en té l'educadora i
la percepció de la professora, semblants a les diferències que hem assenyalat

345

anteriorment en referència a la relació del noi amb els seus professors. L'opinió
de la professora apareix en els dos casos com a més positiva que la de
l'educadora però, en canvi, aquesta darrera apareix més matisada. Així, mentre
que l'educadora afirma que la relació amb la gent és la gran problema d'en David,
la professora afirma que el noi no té problemes amb els companys i que és una
persona ben acceptada. L'educadora matisa que pel fet de ser un noi que viu en
un centre en David posa moltes defenses i una d'elles és aquesta imatge
d'intel.lectual que pretén donar. També matisa més endavant que potser aquesta
actitud no resulta un impediment per a aconseguir un nivell bastant acceptable de
relació amb la gent:
"Em penso que també hi ha un equilibri, perquè com que també és una persona que
té un cor molt gran, és una persona bondadosa, llavors m'imagino que la gent
tampoc en fa tan cabal d'aquesta xuleria, tampoc és que se li tingui tant en compte,
perquè jo penso que si se li tingués tant en compte en la dimensió que ho té ell és
que poc que hi podria anar a l'insititut perquè el rebotirien." (EE)

1.2.4.

Els resultats

Hem comentat al principi que en David havia aprovat el primer curs d'FP,
excepte una assignatura. Aquest curs sembla que les coses no li van tan bé com
el curs anterior. Té especials dificultats amb les assignatures de LLengua, tant
catalana com castellana, sobretot per causa de l'ortografia. Així, per exemple,
quan ha de fer una redacció, el que surt és el que ell anomena "la part
imaginativa", el contingut, mentre que l'ortografia li falla.
Per ell, el que va aprendre a EGB tenia un valor instrumental. Pensa que
tot el que va aprendre a EGB era necessari, si més no per a poder accedir a la
Formació Professional.
La professora considera que els resultats obtinguts per en David no van
ser dolents al primer curs però que va ser gràcies al fet que el noi treballava molt
més que aquest curs, i que si se n'està sortint és perquè la Formació Professional
no és difícil. És probable que aquest canvi d'actitud tan perceptible sigui degut a
una devallada de la motivació per als estudis, provocada per les causes que
comentarem tot seguit.
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1.2.5.

Aspectes de l'entorn i motivació per als estudis

Es poden considerar alguns aspectes de l'entorn immediat d'en David que
l'han influït positivament en la seva motivació per als estudis i alguns aspectes
que l'influeixen negativament. Pel que fa als primers, hi ha tres elements a tenir
en compte:
1.

2.

3.

Tant ell com les seves germanes, ja des de petits, eren considerats
nens intel·ligents a l'escola, és a dir, en David ha estat sempre vist
pels seus professors com un noi intel·ligent, amb capacitats i
aptituds per a l'estudi.
El pare també és una persona amb molta curiositat intel·lectual.
Llegeix bastant i ha tingut un paper actiu dins la seva empresa com
a enllaç sindical. Una de les germanes d'en David està cursant
estudis universitaris de Dret.
La imatge que els educadors han ofert a en David: persones que
estudien, amb inquietuds, que cerquen maneres d'adquirir nous
coneixements o més cultura.

En David creu que el que l'ajuda més del seu entorn a tenir interès és que
la gent faci que "li piqui la curiositat". Així, per exemple, un comentari sobre un
llibre determinat fet per algun educador pot induir en David a llegir aquell llibre.
D'altra banda, dèiem també que hi havia alguns aspectes negatius. Un
d'aquests aspectes és, segons l'opinió de la professora, el fet que aquest any en
David compleixi els divuit anys i tot el que això comporta quant a buscar feina
per a poder independitzar-se. En David sap que haurà de posar-se a treballar, que
no podrà estudiar el que a ell li fa il·lusió: imatge i so. Això influeix
negativament en la motivació per als estudis i probablement és aquesta la raó per
la qual aquest curs en David es mostra bastant menys motivat, amb menys ganes
de treballar que el curs passat. La professora també creu que ha influït el fet que
a classe es viu un ambient bastant poc motivador en general.
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1.2.6.

Síntesi

En funció de tot el que hem vist fins aquí es pot dir que, pel que fa a les
característiques del noi com a estudiant:
•

En David no té un bon concepte se sí mateix com a estudiant perquè sap
que s'esforça poc en els estudis. Fa el que considera mínim per a anar
aprovant. En canvi, sí que considera que és una persona amb bastant
imaginació i amb un nivell cultural i intel·lectual que s'esforça a aparentar
i a demostrar quan es presenta l'ocasió.

•

Malgrat que li agrada aprendre i té curiositat cultural, l'actitud d'en David
vers els estudis que està fent no és massa positiva. No li agraden els
estudis i això pot explicar, en part, la seva manca de motivació per als
estudis en general. Sí que està motivat per a algunes tasques concretes,
com totes aquelles que impliquen debat, o per a determinades matèries,
com la Història.

•

Es pot considerar que en David és un noi amb una baixa
autoresponsabilitat per a l'aprenentatge, ja que sembla tendir a un lloc
de control extern i només està motivat per a l'èxit en determinades
tasques que l'interessen especialment, sobretot en tasques a través de les
quals pugui demostrar la seva intel·ligència o la seva cultura. Més que
estar motivat per a l'èxit en les tasques escolars, està motivat per a
aconseguir mostrar la seva intel·ligència.

•

El noi ha anat aprovant els cursos anteriors però no ho ha fet sense
necessitar un gran esfoç.

Les característiques familiars d'en David el situen en una situació de
risc, essent ell el que ha viscut l'època que la relació entre els pares estava més
deteriorada. El pare, però, és una persona amb bastant interès per a la cultura,
que ha llegit bastant i una de les germanes d'en David està estudiant Dret.
En relació al procés d'autoaprenentatge cal destacar els següents punts:
• ^En David sembla tenir pocs hàbits d'estudi: és poc constant, no es
planifica ni s'organitza la feina. Sembla, però, que no li costa concentrarse quan es posa a fer una feina.
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•

Pel que fa a les habilitats sobre com aprendre, no n'utilitza gaire: agafa
apunts de tant en tant, quan una cosa l'interessa. Quant a les habilitats
metacognitives sembla tenir certes habilitats per a organitzar i
transformar la informació i per a autosupervisar les tasques. Tant unes
habilitats corn les altres estan en funció del tipus de tasca. Quan una cosa
l'interessa realment sembla que llavors posa en acció algunes d'aquestes
destreses, però no es pot dir que les utilitzi de forma generalitzada.

En relació a Vambient d'aprenentatge hem d'assenyalar els següents punts:
•

•

A en David li agraden els professors que es preocupen que els seus
alumnes aprenguin. Creu que hi ha pocs professors que s'adeqüin a
aquesta descripció. En general, la relació amb els professors és bona.
Les expectatives que tenen tant l'educadora com la professora són bastant

•

discretes. Si bé el curs passat es mostraven més optimistes quant a les
possibilitats d'en David de continuar estudiant, aquest curs tenen reserves
en aquest sentit.
Pel que fa a les activitats curriculars hem de destacar que al noi li
agraden especialment totes aquelles activitats a través de les quals pot
demostrar el seu nivell cultural i intellectual: les activitats que
impliquen debat o raonament són les que li ho permeten i per això les
prefereix. Quant a assignatures, li agrada més la Història i la Literatura,

mentre que les Llengües no li agraden i té problemes importants amb
l'ortografia. Li agrada llegir i prefereix el treball individual abans que el
treball en equip.
• Creu que el que V ojuda més a aprendre és l'explicació que fa el professor
a classe.
• - La relació amb els companys de classe és bona tot i que no es relaciona
amb tothom. Sembla que el seu desig de mostrar una imatge de persona
intelligent, de persona culta ocasiona en alguns casos algun problema de
relació.
Pel que fa als resultats només cal esmentar que en David ha anat
aprovant els cursos sense problemes, però que aquest curs està obtenint uns
resultats bastant més negatius. En això pot influir la poca motivació que té per a
aquests estudis degut a dues qüestions principalment. En primer lloc, ell ha
manifestat en diverses ocasions que els estudis de l'especialitat d'Administratiu
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no li agraden i, en segon lloc, el fet de complir els divuit anys i haver-se
d'independitzar econòmicament.

1.3. Cas 3: Imma
L'Imma té disset anys i està estudiant el tercer curs de Formació
Professional de l'espeicalitat d'Educació Infantil-Llars d'Infants, en un institut de
Girona. Va cursar el primer grau d'FP en un altre institut de la mateixa ciutat, en
l'especialitat d'Auxiliar de Clínica.
L'Imma va néixer a Andalusia i va viure a Cadis fins fa dos anys i mig,
aproximadament, que va venir a viure a Girona. Des que viu en aquesta ciutat ha
viscut sempre en un centre de la Secció Terrirorial d'Atenció a la Infància. Les
raons per les quals va haver d'ingressar en un centre ens són desconegudes.
L'Imma és una noia reservada pel que fa als aspectes relacionats amb la seva vida
familiar i la relació amb els seus pares. Aquest any complirà els divuit anys i en
previsió de la seva imminent independització, ha començat a treballar com a
Auxiliar de Clínica. Treballa de dijous a diumenge, la qual cosa fa que els dijous
i els divendres no pugui assistir a classe.
L'Imma va obtenir el Graduat Escolar sense problemes perquè sempre
obtenia qualificacions de notable en les assignatures d'EGB. Durant el primer i el
segon curs de Formació Professional tenia qualificacions de bé, notable i també
algun suficient. Al segon curs d'FP va aprovar totes les assignatures el mes de
juny.
¡L'entrevista amb l'Imma va tenir lloc el dia 16 de novembre de 1993. El
mateix dia em vaig entrevistar amb la seva educadora tutora del centre.
L'entrevista amb la professora-tutora va tenir lloc el 18 de febrer de 1994. En el
moment de l'entrevista amb la noia acabava de començar el tercer curs de
Formació Professional en l'especialitat de Llar d'Infants.
L'entrevista es va dur a terme al despatx de la directora del centre, un
espai petit i tranquil, que donava la impressió de ser un espai prou familiar per
tots els nois i noies del centre. L'Imma mateixa fou qui em va acompanyar i es va
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mostrar tranquil·la i desimbolta al llarg de tota l'estona. Li vaig explicar el motiu
de l'entrevista i de seguida va mostrar-se disposada a col·laborar, tot i que va
manifestar tenir certs dubtes sobre si seria del meu interès el que ella em pogués
explicar. Vaig insistir que la seva col·laboració em resultava necessària per al
meu estudi i que de ben segur que el que em digués resultaria prou interessant i
important.
Vam començar l'entrevista. L'Imma es mostra en tot moment oberta i
espontània, disposada a respondre les nostres preguntes, però resevada en els
aspectes més relacionats amb la seva família. Al llarg de l'entrevista traslluïa la
seva preocupació pel fet de complir aviat divuit anys i com això la podia
condicionar en els seus estudis. Aquesta preocupació seria confirmada
posteriorment per la seva professora. Al mes de febrer, després de cinc mesos que
hagués començat el curs, la professora observava que el canvi que s'acostava
estava afectant l'Imma i el seu rendiment en els estudis.
Esmentava abans que la noia es mostrava reservada en els temes
relacionats amb la seva família. No obstant, a través de l'entrevista es va posar de
manifest que la noia era conscient que tenia una manca de suport familiar i que li
resultava més difícil que a altres comanyes seves poder continuar estudiant. Hi
havia moltes coses que la preocupaven, tal com ho expressava ella mateixa quan
afirmava que tenia dificultats per a concentar-se a l'hora d'estudiar perquè "tenia
altres coses al cap".

1.3.1.

Les característiques de la noia com a estudiant

L'Imma no es considera una bona estudiant, es considera "una estudiant
"normal", perquè no suspèn però tampoc treu qualificacions d'excel.lents". Creu
que té poca capacitat per a concentrar-se però sí que pensa que té una bona
memòria. Aquesta resposta de l'Imma contrasta amb la percepció que l'educadora
té de l'autoconcepte de la noia: ella creu que fins i tot té un concepte de sí
mateixa una mica més bo que el que realment li correspon:
"- Tu creus que ets una bona estudiant?
- Home, bona estudiant, no.
- Per què no?

L·
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- Home, tampoc sóc d'aquelles que treu tot excel·lent. Però no suspenc, tampoc.
Vull dir, home, el rendiment estic contenta perquè podria... podria suspendre. I en
canvi m'esforço. A l'hora de tenir un examen... vull dir m'hi poso. Vull áir... no sé.
El concepte d'estudiant... normal."
"Crec que no em concentro i que no tinc capacitat per concen^rar-me. Vejam,
moltes vegades ho penso i, a més a més, amb la meva tutora, doncs parlem de
moltes coses (...) Aprovo més per la memòria que no pas per la capacitat de
concentració." (EN)
"- Creus que té un bon concepte de sí mateixa com a estudiant?
- Sí, sí que lo tiene, incluso creo que hasta elevado." (EE)

/t-

Per la seva professora, més que un bon concepte com a estudiant, la noia
està convençuda que pot estudiar, que és capaç de fer-ho.
"Jo penso que ella creu que ho pot fer-ho. Ajarse l'ha d'animar, com a totes les
persones, i se li ha de donar més seguretat de que sí que ho pot fer-ho. Animar-la
de que pot tirar endavant. Jo crec que sí, que ella creu que ho pot treure. Però un
recolzament sempre és vàlid, no? perquè de tant en tant necessites que et donin un
copet a l'esquena. Però això ens passa a tots, eh. "(EP)

A rimma li ha agradat sermpre anar a l'escola i ara li agrada anar a
l'institut. Per sobre de tot, li agrada aprendre coses. Està sempre ben disposada a
fer les tasques i les activitats que li assignen els professors, les quals sempre
passen a davant de qualsevol altra activitat. Malgrat que no pot assistir a totes les
classes la seva professora és de l'opinió que l'Imma fa tot el que pot per a poder
seguir els estudis, que s'esforça i que té molt clar que a l'Institut no hi va a perdre
el temps.
"-1 diries que és una noia motivada per venir a. l'institut...?
- Si no fos així, no vindria, no té gens fàcil el poder venir aquí."
"És a dir, el que té de bo és aquesta actitud i jo estic convençuda -però això ja és
una opinió personal- de què si hi ha l'actitud de voler aprendre, s'aprèn."(EP)

Està motivada per als estudis. Ella voldria continuar estudiant però preveu
que tindrà dificultats per a aconseguir-ho. Fa sempre els treballs que li demanen,
tot i que n'hi ha que li agraden més que d'altres. Està motivada per a aprendre
coses però especialment les coses que es relacionen amb les assignatures que
cursa a l'institut. A nivell anecdòtic l'educadora comenta que estan intentant que
s'habituï a llegir el diari per tal que tingui una mica més d'interès per al món que
l'envolta, però que els costa molt i que el llegeix molt poques vegades. La
motivació per a l'institut també és percebuda per la professora, la qual considera
que sense aquesta motivació per a assistir a l'Institut i per a aprendre la noia
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abandonaria ja que té uns condicionants que no li faciliten gens seguir els estudis
que realitza actualment.
A rimma li agradaria acabar cinquè d'FP i poder estudiar Infermeria, però
té molt clar que la seva situació econòmica la condiciona enormement. És
realista: vol continuar fins on pugui, encara que sap que no compta amb el suport
dels pares com hi poden comptar altres persones. Tenir divuit anys significa
independitzar-se i implica dificultats per a poder continuar uns estudis que
demanen una inversió econòmica important.
"M'agradaria acabar cinquè d'Infància i poder entrar a Infermeria. De vegades m'ho
penso i ho hem parlat amb la meva tutora que com que és una cosa que no tens
base dels teus pares és una mica difícil. Encara que aprovi cinquè, anar a la
Universitat és una mica car i estudiar Infermeria... és una carrera que has de tenir
peles. I... si tens disset anys, o divuit, i vius en un pis, has de pagar la manutenció i
a més a més has de continuar estudiant, és una mica difícil. O sigui que, continuar
sí, vull continuar estudiant... Arribar allà on pugui." (EN)

Pel que fa als aspectes relacionats amb l'autoresponsabilitat en
l'aprenentatge hem d'assenyalar que l'Imma és una noia que s'esforça perquè les
coses li surtin bé, tot i que l'educadora matisa que tampoc li cal passar-se moltes
hores treballant o estudiant per a aconseguir uns resultats acceptales. S'esforça
perquè té clar que ningú no li regalarà res i que si vol aconseguir alguna cosa ho
ha de fer esforçant-se. L'Imma diu que quan una cosa li surt bé ho atribueix al fet
que s'hi ha dedicat, que s'hi ha esforçat. Hi ha discrepàncies entre l'educadora i la
professora pel que fa a l'atribució de la causalitat quan una cosa no li surt bé a la
noia. L'educadora afirma que quan una cosa li surt malament la noia tendeix a
culpar als altres: al fet que els professors no han explicat bé una cosa, per
exemple. L'educadora assenyala que això ho sol fer tant amb les coses relatives a
l'institut com amb la resta d'activitats. La professora, en canvi, creu que la noia no
dóna la culpa als professors sinó més aviat ho atribueix a variables que l'Imma
pot controlar: al fet que no s'hi ha pogut dedicar o que no s'hi ha esforçat prou. En
general sembla que que la noia no tendeix a atribuir la causa dels seus errors a la
manca d'habilitats, si bé ella creu que no sap concentrar-se en l'estudi i que per
això ha tingut dificultats per a realitzar algun examen.
\ El més destacable en relació a l'autoresponsabilitat en l'aprenentatge és
que l'Imma té un gran afany de superació. Quan va venir a Catalunya es va trobar
amb el problema d'haver d'aprendre una llengua nova i, no obstant, va treballar
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fins que ho va aconseguir. Actualment parla perfectament el català. Sol fer
sempre les feines fins que les acaba o creu que estan bé. Si una cosa li surt
malament demana ajuda al professors perquè vol "tenir més nota". Els professors
han notat que la noia té ganes de fer les coses el màxim de bé però que a vegades
no pot.
En resum, sembla que l'Imma és una noia amb una elevada motivació per
a l'èxit i amb un lloc de control que és percebut de diferent manera per la seva
educadora que per la professora. Mentre que les dades ofertes per la primera
sobre l'atribució de la causalitat apunten en la direcció de considerar que la noia
té un lloc de control més aviat extern, la professora té una percepció d'un lloc de
control amb tendència a ser intern, ja que, entre altres coses, atribueix la causa
dels seus errors a variables que ella pot controlar. Si tenim en compte que un lloc
de control intern sol relacionar-se amb una elevada motivació per a l'èxit, a una
major tendència a buscar informació per a resoldre un problema, amb un interès
elevat per a l'aprenentatge, i a una persistència en la realització de tasques, i si
tenim en compte que l'Imma té una elevada motivació, sol buscar ajut dels
professors quan una cosa no li surt bé, té molt d'interès per a l'aprenentatge, i és
persistent en la realització de les tasques, potser el més adient serà pensar que la
noia tendeix a tenir un lloc de control intern més que extern.

1.3.2.

El procés d'autoaprenentatge

L'Imma és una persona que porta la feina de l'institut al dia, tot i que ara té
dificultats pel fet que ha de compaginar el treball d'auxiliar de clínica amb els
estudis. L'educadora la descriu com una persona autònoma perquè des que és al
centre mai li han hagut de dir que es posés a fer els deures.
"Además muy autónoma cara a hacer los deberes, los ejercicios, de studiar. Pocas
veces ha pedido para el educador... Alguna cosa, algún problema: Física y
Química... pero... en algunos ejercicios de catalán, pero... poca cosa, eh? es muy
autónoma. Nunca se le ha tenido que insistir. Ella sabe... ella se ha organizado, se
ha organizado y sabe: de tal hora a tal hora, el estudiar. No ha necesitado del
adulto pero en absoluto, del educador, en absoluto, eh. En absoluto." (EE)

Se la descriu com una persona constant en el treball i organitzada.
D'organitzada ho ha de ser per força -opina l'Imma- perquè si no li seria
impossible tirar endavant els estudis:
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"Com que treballo m'he de distribuir les coses bastant estrictament. Els deures,
sortir... gairebé tot. Cada dia dedico la tarda a estudiar i a fer deures si no he de
treballar. I si no tinc gaire deures, doncs després m'ho munto.... el temps que em
sobri, a fer altres coses. Mirar la tele no perquè no la miro mai... no m'agrada.
Doncs, jo què sé. Per exemple, un dia sortir amb les amigues, una tarda anar al
cine, o això. Però primer faig els deures." (EN)

"Sí, és constant., Sí, perquè si no s'organitzés... bueno, s'organitza, almenys en lo
que se n'està sortint... Sí, perquè, si jo li dic: "Doncs, mira, tal dia fas l'examen", el
fa. Per tant, s'ha d'organitzar perquè si no... Va, diguéssim, amb un ritme
diferent. "(P)

Les feines de l'institut sempre passen davant de les altres coses, però és
una noia que no ha deixat mai de sortir ni de fer cap altra cosa per l'estudi.
Tampoc perd les nits estudiant ni s'ha observat que fes cap esforç de darrera hora,
per exemple, per a preparar un examen. L'educadora creu que l'mima no necessita
passar-se molt de temps estudiant o treballant per tal que li surti bé una tasca que
té assignada. Ella mateix admet que no dedica gaire estona a fer els deures,
malgrat que quan té un examen sí que dedica més temps a l'estudi.
L'Inima considera que no es sap concentrar quan té alguna tasca que
demana certa atenció continuada. Creu que en els estudis l'ajuda molt més la
memòria que té que no pas la capacitat de concentració:
"Crec que no em concentro i que no tinc capacitat per concentrar-me. Vajam,
moltes vegades ho penso i, a més a més, amb la meva tutora, doncs parlem de
moltes coses (...) Aprovo més per la memòria que no pas per la capacitat de
concentració." (EN)

Malgrat que la noia creu realment que li manca aquesta capacitat de
concentració, l'educadora pensa que sí que es concentra en l'estudi perquè si no
fos així segurament tindria més problemes per a superar les assignatures o bé
hauria de dedicar molta més estona de la que dedica a fer treball a casa.
Pel que fa a les habilitats sobre com aprendre, cal assenyalar que l'Imma
és una noia a qui li agrada comentar amb el professor les seves errades en un
examen, en un exercici o en un treball. La professora opina que l'Imma és una
noia una mica tímida i que durant aquesta primera avaluació no és que hagi tingut
massa contactes amb els professors:
"Home, si m'he esforçat, normalment me sento aixafada, molt aixafada, perquè,
ostres!... I normalemnt si... si és un treball que hi has posat esforç doncs li vas a
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comentar al professor. Dir, "guaita, si el repetim"... Li comentes "En què he fallat.
Dius, guaita, em pots explicar en què he fallat i perquè no acaba d'estar bé allò?"
Vull dir, vas, i li comentes. Dius, "guaita, jo me vull esforçar i vull treure més nota,
o preserntar-lo bé". Perquè t'ho comenti, allà on t'has equivocat i per què no està
bé." (EN)

A més de demanar explicacions als professors l'Imma sol agafar apunts
d'algunes assignatures i per a estudiar sol fer resums del llibre. Això li permet
portar les assignatures al dia. Cal tenir en compte, però, que hi ha professors que
demanen explícitament als seus alumnes que agafin apunts de les assignatures, de
manera que aquí ens trobem amb l'interrogant de si l'Imma agafa apunts com a
estratègia que ella té interioritzada, per tal de recordar la informació que s'ha dit a,
/\
classe i reconstruir-la posteriorment per a estudiar, o bé és una estratègia que se lí
exigeix com una activitat de classe més.
Quant a les habilitats metacognitives, de les entrevistes es desprèn que
sembla una persona que planifica l'elaboració d'una tasca. Per exemple, quan ha
de fer una redacció, s'ha observat que primer pensa i després escriu, de manera
que probablement el fet de "pensar" pot significar que es construeix un esquema
mental d'allò que vol comunicar.
(
"I, per exemple, quan ha de fer una tasca concreta, per exemple, una redacció, has
vist si ella es planifica, si pensa el que hi vol posar..?
- Sí, pensa primer i després escriu. Jo diria que té una estratègia que pensa primer i
després escriu.
- Això ho fa... Es podria generalitzar als altres tipus de feines o no?
- Jo diria que sí, que és una persona que primer pensa. A mi em dóna aquesta
impressió, una mica per veure com el seu tarannà... a veure, vol treure operativitat
a lo que fa. Llavors, si no pensa abans... Jo diria que sí."(EP)

Per acabar de precisar el tema del procés d'aprenentatge podem fixar-nos
en YEscala de Puntuacions dels Resultats d'Aprenentage Autoregulat dels
Estudiants, que figuren a la taula 44, i en les dades obtingudes mitjançant els
Contextos d'Aprenentatge Autoregulat.
La professora ha atorgat la puntuació més alta als ítems referits a
Restabliment d'objectius i planificació de les tasques. Dels dos ítmes que
responen a aquest objectiu la professora li atribueix al puntuació màxima a l'ítem
4, referit al fet de si la noia acaba les tasques abans o dins del temps especificat
per a completar-les. En quatre ítems ha obtingut una puntuació de 4 en l'escala.
Així, sembla que la noia sol sol·licitar informació sobre com seran els propers
exàmens, sol manifestar ser conscient dels resultats d'una prova abans que el
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professor li hagi dinat la qualificació, sol portar la feina al dia i està interessa da
per als asusumptes del curs. En conjunt, l'objectiu amb una puntuació més alta
després del Restabliment d'objectius i planificació, és el de cerca d'informació.
Quant a cerca d'ajuda, activitats d'autoavaluació i motivació intrínseca es troba
en un terme mig, perquè la puntuació mitjana dels ítems corresponents és de 3
punts. L'objectiu en el que obté una puntuació més baixa és el d!organització i
transformació de la informació.
OBJECTIUS

ITEMS

Cerca d'informació

1. Sol·licita aquest estudiant informació addicional
sobre la noaturalesa exacta dels pròxims exàmens?
2. Sol·licita aquest estudiant informació addicional
sobre les seves expectatives o perferències en relació
als deures que se li assignen?
Cerca
d'Ajuda
del 2. .Sol·licita aquest estudiant informació addicional
mestre
sobre les seves expectatives o perferències en relació
als deures que se li assignen?
8. Busca aquest estudiant l'ajuda del mestre per sí
mateix quan se li presenten dificultats o dubtes per a
entendre un treball escolar?
3. Manifesta que és conscient de com ho ha fet de bé en
Activitats
d'autoavaluació
un test o prova escrita abans que vostè li hagi posat la
nota?.
8 Busca aquest estudiant l'ajuda del mestre per sí
mateix quan se li presenten dificultats o dubtes per a
entendre un treball escolar?
12. Sol·licita més informació en relació a les seves
notes o avaluacions del seu treball escolar?
Establiment d'objectius i 4. Acaba les tasques abans o en el temps especificat?

Punt
s

X

4
3

3,5

3
3

3

4
3
3
2
5

planificació
5. Porta la feina al dia de manera que està preparat per
a participar a classe?
Motivació intrínseca
6. Manifesta interès en els assumptes del curs?
10. Es presenta voluntari per a tasques especials,
deures o activitats relacionades amb els treball del
curs?
Organització i transfor- 7. Ofereix aquest estudiant informació rellevantque no
mació
s'esmentava en el llibre de text o en les discussions
prèvies de classe?
9. Pregunta a classe qüestions inusuals o penetrants?
11. Expressa i defensa opinions que poden diferir de
les del mestre o dels seus companys de classe?

4

4,5

4
2

3

2
2
2

2

Taula 44: Escala de Puntuació dels Resultats d'Aprenentage Autoregulat dels Estudiants.
Respostes de la professora tutora del cas 3.

Pel que fa a les respostes als Contextos d'Aprenentatge Autoregulat
apareixen algunes estratègies en les seves respostes. En relació al context 1, és a
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dir, respecte a com ho fa per a recordar allò que s'ha discutit durant un debat a
classe, esmenta únicament que intenta recordar el que s'ha dit durant el debat i
realitza les tasques que el professor els assigna en referència a aquest debat corn
per exemple, fer una redacció. Utilitza, doncs, una estratègia de memorització.
De ia<resposta al Context 2 es desprèn que realitza certa, planificació i supervisió
de les lasques ja que explica que per a fer una redacció, per exemple, es fa una
mena d'esquema mental -planificació-i un cop ha escrit la redacció la torna a
repassar per si s'ha equivocat -autosupervisió. Del context 3, referit a la
realització d'exercicis de matemàtiques, no esmenta cap estratègia i com a
resposta al context 4, referent a com es prepara els exàmens, apareixen les^
estratègies d'organització de la informació, com fer resums; altres com revisar
els apunts per a algunes assignatures, i revisar els exercicis fets a classe. Pel que
fa al context 5, que fa referència a les estratègies que utlitza per a imposar-se
acabar els deures, l'Imma és molt clara en la seva resposta: sempre acaba els
deures i només en algunes ocasions, si realment no en té ganes, acaba els deures i
després fa alguna activitat que li agradi com anà a passejar, o llegir, per la qual
cosa sembla que algunes vegades estableix autoconseqüències per tal de motivarse a treballar. La resposta al context 6, referit a la preparació de les classes, també
denota l'existència d'una certa estratègia d'organització i transformació de la
informació ja que explica que porta les assignatures al dia i ho fa fent un resum
del que el professor ha explicat a classe. Però matisa"... no poso els apunts d'ella.
M'ho resumeixo jo."
L'Imma sembla que és conscient d'algunes estratègies que utilitza per a
aprendre i també de quines li faciliten l'aprenentatge. Per exemple, afirma que li
és més fàcil recordar imatges que moltes explicacions d'un llibre. En general, a
l'Imma no li costa aprendre coses noves. Li agrada aprendre, sobretot, les coses
de l'escola. Té algunes dificultats amb la Llengua catalana, comprensibles, d'altra
banda. La professora afirma que l'Imma escriu correctament però, en canvi,
aquest nivell no ha estat suficient per a poder superar les assignatures de llengua.
Pel que diu la professora sembla que l'Imma té tendència a ser més
reflexiva que no pas impulsiva.
En resum, sembla que l'Imma té uns bons hàbits d'estudi ja que és
constant i organitzada i és capaç de treballar de manera autònoma. Com diu la
seva educadora, poques vegades ha demanat l'ajuda de l'adult en el seu treball en
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la noia en complir els divuit anys. Hi ha acord en el fet que l'Imma és una noia
que té capacitats i que podria seguir estudiant, i hi ha acord malgrat que els
resultats obtinguts per la noia aquest curs no són tan bons com el que es podria
suposar. El fet que la noia hagi de compaginar els estudis amb el treball és una
dificultat però encara ho és més el fet que aquest any la noia compleix els divuit
anys i que, per tant, ha d'independitzar-se econòmicament amb la sensació
d'angoixa que això comporta, que influeix de forma negativa en els estudis.
Malgrat que no li ha anat massa bé aquesta primera avaluació del curs la
professora creu que se'n podria sortir perquè veu que l'Imma té una actitud molt
positiva per a l'aprenentatge
"- Quan dius que, d'alguna manera et fa pensar que sí, que pot tirar endavant?
- Per aquesta actitud, l'esperit aquest de voler-ho fer. Això és lo que potser
destacaria (...) És a dir, el que té de bo és aquesta actitud i jo estic convençuda (...)
de que si hi ha l'actitud de voler aprendre, s'aprèn". (EP)

A l'Imma li agrada veure que els professors tenen ganes de treballar, que
s'esforcen a fer bé les classes i que ajuden als alumnes quan aquests tenen
problemes per a entendre alguna cosa. Creu que un professor amb aquestes
característiques pot fer que els alumnes posin més atenció a la classe. També li
agrada que les classes siguin amenes i que els professors actualitzin els
continguts de les assignatures. Ella creu que un professor pot aconseguir que li
agradi més una assignatura que, en principi, no era del seu interès. En canvi, no li
agraden els professors que "fan el mínim", que "compleixen l'horari i ja està".
Pensa que és molt positiu per als alumnes veure que el professor fa la classe a
gust. Té la concepció que els professors de més edat són els més rígids, els que
més "compleixen l'horari i ja està".
Pel que fa a la relació amb els professors hi ha coincidència en considerar
que l'Imma és una persona una mica tímida i reservada en alguns aspectes, però
com una persona oberta, que té bona relació amb els professors, com una noia
que causa bona impressió i a la qual els professors tendeixen a ajudar.

¡.

"Penso que sí, que la relació és bona. Ningú m'ha dit mai res d'ella. Al revés, vull
dir, els professors, la tendència també és d'ajudar-la en el que puguin si els hi ha
explicat, i ho ha dit que és que no surt tan bé... Tothom diu que si no pot més,
doncs, no pot més, vull dir, no passa res."(EP)

A l'Imma li agraden les matemàtiques, la gimnàstica i les assignatures de
l'especialitat d'auxiliar de clínica, i actualment, les de l'especialitat de Llars
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d'Infants. Li agradava la Tecnologia i les pràctiques quan estudiava Auxiliar de
Clínica, i aquest any li agraden la Puericultura i la Psicologia. L'assignatura de
Llengua catalana li agrada però li costa, la qual cosa s'explica si tenim en compte
els escassos tres anys que la noia porta vivint a Catalunya. També prefereix
l'Anglès abans que el Francès. Les assignatures que no li agraden gens són
Història, Física i Química.
Els solen demanar que facin treball en equip només d'algunes asignatures
com Història, mentre que de català, de Psicologia o de Puericultura han fet fins
ara treballs individuals. Tot i que li pot agradar més o menys fer treball en equip
segons l'assignatura i el tipus d'activitat, si és una cosa que realment li agrada,
prefereix treballar de forma individual. És probable que prefereixi treballar sola
pel fet que no pot assistir cada dia a classe, la qual cosa pot influir en el fet que li
costi més incorporar-se en els grups de classe. Amb tot, la professora assenyala
que la noia no té cap problema si se li demana que treballi en equip.
De les activitats que prefereix rimma, es pot destacar que li agrada molt
fer esport, llegir, escriure i fer treballs de les seves assignatures preferides,
mentre que no li agrada gens haver d'estudiar per a preparar-se un examen. Pensa
que l'activitat que li va millor per a aprendre és atendre a classe a les
explicacions
/-"
dels professors, participant-hi fent ells exercicis que es fan a classe. També pensa
que aprèn molt llegint. Considera que una cosa que l'ajuda molt és saber què ha
fet malament i per què d'una determinada tasca, és a dir, assenyala l'avaluació
qualitativa que fa el professor de les seves tasques com a instrument que l'ajuda a
millorar el seu aprenentatge.
"No, o sigui, segur que aprenc més coses atenent aquell exercici a classe, que faci
la professora i expliqui, o sortint tu a la pissarra i fent aquell exercici, i sapiguent tu
aquell exercici on t'equivoques i per què ho fas bé, que pas fent a casa... tinguis
tota una fulla d'exercicis i vagis fent. L'endemà, doncs, passi la profe i digui: "va,
bé, bé, bé" i ja està. Així segur que no aprens. Vull dir, i a més a més ho he pensat
sempre. I una manera que aprenguis molt és llegint. Sempre... sempre he considerat
que aprens molt llegint llibres. "(EN)

L'Imma creu que els seus companys tenen un concepte normal d'ella però
afirma que no ha pensat mai en això. Sí que assenyala quina és la qualitat que
prefereix en els seus companys: la sinceritat. Té bona relació amb els companys i
és una noia ben acceptada. No es relaciona amb tothom de la classe perquè és un
grup molt nombrós però dins del seu grup és ben acceptada i se l'aprecia.
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1.3.4.

Els resultats

Les assignatures de les quals ha obtingut un millor resultat en la primera
avaluació del tercer curs d'FP són Psicologia Pràctiques i Puericultura, és a dir
les de l'especialitat. Les altres assignatures no les ha superat: ha suspès Anglès,
Llengua catalana, Llengua castellana, Història i Química. Això contrasta bastant
amb la tònica general dels resultats obtinguts en anys anteriors. L'Imma havia
superat bé els dos cursos de primer grau d'FP, i el segon curs l'havia aprovat tot al
més de juny. Sembla probable que el fet d'haver hagut de començar a treballar i
els problemes associats a la majoria d'edat hagin influït en aquests dificultats de ,
la noia per a superar les assignatures.
L'Imma pensa que el que li ha servit més de tot el que ha après són els
aprnentatges -ella parla de "conceptes"- bàsics que va aprendre a EGB perquè són
aprenentatges que es necessiten a FP. L'Imma està força contenta dels resultats
que va obtenir fins el curs passat. Tant l'educadora com la professora pensen que
els resultats són bons malgrat que podrien ser molt millors. Els resultats són bons
si es tenen en compte les circumstàncies de la noia. La professora creu que el
rendiment de la noia és satisfactori però que no és suficient, i pensa que se li ha
de valorar molt positivament tot l'esforç que fa per a seguir estudiant:
"Una persona que fa tot el que pot, però a més a més es troba amb la impossibilitat
d'assisir a les classes, amb problemes, doncs, d'això, de que treballa unes hores a
Figueres, a més a més i tota aquesta història, llavors, a veure, em sembla que dir,
per les notes que ha tret, "és que és una persona que té un mal rendiment", això no
seria correcte perquè, en el seu cas, vull dir, ella està fent un esforç molt
considerable, que si que se li ha de valorar, però totalment." (EP)

7.3.5.

Aspectes de l'entorn i motivació per als estudis

L'educadora creu que una cosa que ha ajudat a l'Imma és el fet d'integrarse en un grup de companys de la seva edat -un grup d'escoltes. Allà hi ha nois i
noies que estudien, que segueixen bé a l'institut, i creu que això pot ser un
estímul per l'Imma:
"Pero creo que también le ha ayudado integrarse en un grupo de chicos y chicas de
un "agrupament escolta". (...) Porque, claro, son unos chavales que todos están
estudiando... tienen un nivel medio, no? "(EE)
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La professora pensa que a la classe hi ha un grup d'alumnes que seguiexen
bé i que això pot ajudar la noia a motivar-se per a seguir endavant, per a seguir al
mateix ritme que aquest grup. Però també pensa que la noia té uns condicionants
que poden influir negativament en els seus estudis. L'Imma es troba en una
situació difícil perquè, com ja hem dit, està a punt de fer divuit anys, i la manca
d'una família que li doni suport fa que l'Imma hagi d'independitzar-se
necessàriament. Això produeix una angoixa en la noia que repercuteix en els seus
estudis. També pot haver notat un canvi perquè el curs passat estudiava en un
altre institut. Davant d'unes condicions tan poc favorables per a l'estudi pensa que
el que més l'ajuda a tirar endavant és el fet de ser una persona madura i
responsable, que sap què vol. Pensa que la noia s'ha vist obligada a madurar més
depressa que altres persones de la seva edat i que ella ha reaccionat intentant tirar
endavant:
"Jo penso que sí, qu l'entorn l'ha ajudat a madurar. L'ha obligat a madurar i se
n'està sortint. Perquè a vegades l'entorn pressiona i explota, no? Doncs a ella
l'entorn l'ha pressionat, i se n'està sortint (...) S'ha vist obligada a madurar i ha
reaccionat. I ella té moltes ganes i té molt clar que ningú no li regalarà res i que, si
vol alguna cosa, ho haurà d'aconseguir per l'esforç. Aquesta idea de que és amb els
seu esforç que aconseguirà les coses jo penso que sí que la té arrelada, eh. Per això
tots hem valorar que és un apersona madura. "(EP)

El que pensa l'Imma està bastant en consonància amb l'opionió de la seva
professora. L'Imma veu en el fet d'estudiar un camí por no trobar-se un dia igual
com s'han trobat els seus pares. Pensa que cal tenir estudis si si "es vol ser alguna
cosa a la vida". Malgrat aquesta concepció ara l'està influint de forma negativa el
no saber si podrà o no continuar estudiant.
"Estudio perquè en aquesta vida has de tenir estudis per fer qualsevol cosa, perquè
si no, malament. I he tingut esforç per estudiar per no trobar-me com els meus
pares, vull dir, sense estudis i... i que són res. I això, doncs, és una mica com...
d'aquella manera que es fa, d'estímul i de voluntat per continuar endavant, no?
encara que tinguis problemes aquí, o encara que visquis en un centre, o els
problemes que tinguis. De poder estudiar... no puc estudiar gaire perquè em costa
d'estudiar, tinc massa coses al cap com per poder estudiar. A més a més que el
problema... m'influencia molt el problema de poder estudiar... que no em
concentro. O, per exemple, m'ha passat moltes vegades que tinc un examen, me'l
preparo, i l'endemà me desperto i no me'n recordo de res, perquè no m'he
concentrat prou, perquè a lo millor estic estudiant i estic pensant, inconscientment,
en una altra cosa, i ni jo mateixa me dono compte." (EN)
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1.3.6.

Síntesi
En síntesi podem dir que pel que fa a les característiques com a estudiant:

•

L'Imma no té un concepte molt bo d'ella mateixa com a estudiant si bé és
conscient que és una noia que s'esforça per a anar-se'n sortint en els
estudis, es sent capaç de fer-ho. Tant l'educadora com la professora
consideren que l·Imma és una bona estudiant si es tenen con compte les
seves circumstàncies.
• Té una actitud positiva vers els estudis i vers els aprenentatges i també
una elevada motivació. Ella voldria continuar estudiant però és conscient
que té unes limitacions que potser no li ho permetran.
• Les pròpies percepcions de rimma i les opinions de la seva educadora i de
la seva professora confirmen que l'Imma és una noia amb una elevada
motivació per a l'èxit. Sembla també que té tendència a un lloc de control
intern, si bé aquest aspecte no queda tan clar degut principalment a la
resposta de l'educadora en el sentit que la noia mostra una tendència a
atribuir la causalitat a altres persones o a les circumstàncies. La
referència a la seves dificultats per a concentrar-se en l'estudi és l'única
que podríem considerar un indicador de la percepció de la noia de manca
d'algunes habilitats que li han comportat fallar en algun examen.
• L'Imma percep el seu rendiment anterior com a positiu.

Les característiques sòciofamiliars de l'Imma la situen en una situació de
risc però la noia està motivada per a superar aquesta situació i creu que els
estudis són importants per a "arribar a ser algú a la vida".
En relació al procés d'autoaprenentatge cal destacar els següents punts:
•

•
•

Sembla que l'Imma té uns hàbits d'estudi bastant afermats: és constant,
s'organitza l'estudi per tal de poder compaginar bé els estudis i el treball, i
porta les feines al dia. El que considera que no sap fer és concentrar-se.
L'Imma coneix algunes habilitats sobre com aprendre: agafar apunts, fer
resums del llibre, demanar ajuda als professors, i les utilitza..
Sembla que té algunes habilitats metacognitives de planificació i
autosupervisió de les tasques.
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En relació a Vambient d'aprenentatge hem d'assenyalar el següent:
•

A l'Imma li agrada veure que els professors tenen ganes de treballar, que
s'esforcen a fer les classes i que ajuden els alumnes quan aquests tenen
problemes per a entendre alguna cosa. La relació amb els professors és

bona.
• Tant l'educadora com la professora manifesten tenir unes expectatives
positives quant a la possibilitat que l'Imma pugui seguir estudiant, si bé
assenyalen que aquesta possibilitat dependrà de com pugui la noia superar
les limitacions associades al fet de complir els divuit anys.
•

•

•

Quan a les activitats curriculars, a l'Imma li agrada més treballar
individualment però no té cap problema a l'hora de fer treball en equip.
Prefereix les assignatures de l'especialitat: Tecnologia i pràctiques, quan
estudiava Auxiliar de Clínica, i Puericultura, Psicologia i les pràctiques de
l'especialitat de Llars d'Infants. Li agrada fer esport, llegir, escriure i fer
treballs de les seves assignatures preferides.
Creu que el tipus de tasca que l'ajuda més a aprendre és escoltar les
explicacions del professor a classe, participar a la classe i llegir. També
creu que l'ajuda molt l'avaluació qualitativa que fa el professor dels seus
treballs.
Té una bona relació amb els companys i és una noia ben acceptada.
Pel que fa als resultats ITmma considera que són positius. L'educadora i la

professora també creuen que són positius fins el curs anterior. Aquest tercer curs
d'FP l'Imma té algunes dificultats per a superar satisfactòriament algunes
assignatures. Se la veu, però, com una noia amb afany de superació i amb
voluntat, amb una actitud molt positiva vers l'aprenentatge, la qual cosa fa que
malgrat que la primera avaluació ha suspès força assignatures, no es consideri
que els resultats obtinguts hagin estat especialment negatius. Aquest període ha
coincidit en el període de canvi de l'Imma pel fet de complir els divuit anys, i
això pot haver influït negativament en els seus estudis.
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1.4. Cas 4: Cèlia
La Cèlia té setze anys i està estudiant el segon curs de Formació
Professional, de l'especialitat d'Administratiu, a l'Institut d'Ensenyament
Secundari d'una població que es troba molt propera a la ciutat de Girona. La noia
viu en una comunitat infantil que és un dels centre col·laboradors de la Secció
Territorial d'Atenció a la Infància. Una congregació de monges és la que es fa
càrrec del centre.
La Cèlia es mostra reservada pel que fa a la seva vida familiar i li ha
demanat a la seva professora tutora que no expliqui on viu ni quins són els seus
problemes a la resta de professors i als companys de classe. El primer que em
remarca la professora és que la Cèlia és una noia que a l'institut no destaca pel fet
de ser una noia que pateix problemes familiars greus. Les seves conductes no fan
gens evident que pugui ser una noia que pateix aquest tipus de problemàtica ni
que visqui en un centre.
El curs passat la Cèlia va aprovar totes les assignatures menys quatre que
li van quedar pendents per al mes de setembre. En va aprovar dues i n'hi van
quedar només dues: Ciències Naturals i Tecnologia, el contingut de la qual era
Càlcul mercantil. Treu qualificacions de suficient, notable i bé. De primer curs té
una qualificació alta d'Educació Física, de Pràctiques administratives i de
Mecanografia.
L'entrevista amb la Cèlia va tenir lloc el dia 15 de novembre de 1993 i el
mateix dia amb la seva educadora. El dia 7 de març de 1994 em vaig entrevistar
amb la professora tutora. La Cèlia no sabia gaire quin era el motiu de l'entrevista.
Li vaig explicar i va estar disposada a col·laborar. Les seves respostes eren
llargues, posava exemples de les coses viscudes. No tenia problemes per a
explicar coses, excepte en els temes referits a la seva família. No en parlava gaire
de la família i si ho feia, s'hi referia amb naturalitat, deixant de banda els
problemes que hi havia tingut. Quan feia cinquè curs d'EGB va anar a viure al
centre. Aquest canvi només el va esmentar un cop, parlant de la depressió que va
patir. Semblava que volia restar importància a la influència i als condicionats de
la família sobre els seus estudis.
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1.4.1.

Característiques de la noia com a estudiant
La Cèlia no es considera una bona estudiant perquè creu que és

desorganitzada i poques vegades fa els deures que li posen els professors. Com
veurem, el tema de si fa o no fa les tasques que els posen els professors per a fer
a casa, ha resultat un dels punts més difícils d'esbrinar a partir de les respostes de
la noia. Comença dient que no els fa però, en canvi, més endavant explica que
aprofita les hores lliures de l'institut per a completar les tasques que li assignen
els professors. Tornant al tema de l'autoconcepte i malgrat que no es considera
una bona estudiant, sí que pensa que és una persona que comprèn les coses de
seguida i que té molta memòria. Sap que no li costa estudiar, però s'esfoça
relativament poc en els estudis. Per això, la seva professora tutora creu que la
noia és ben conscient que li caldria una mica més d'esforç per a poder obtenir uns
bons resultats en els estudis.
"- Sí, ella em va comentar que reconeixia que era molt vaga i que... però bueno,
que podia fer-ho... que s'ho podia treure molt bé i que si ella no aprovava el que li
fallava era l'esforç, no? O sigui que suposo que ella deu veure que té possibilitats
però que s'ho tira una mica a l'esquena, no?" (EP)

A la Cèlia sempre li ha agradat anar a l'escola. Ara també li agrada anar a
l'institut i li agrada també l'especialitat d'administratiu. Anar a l'institut i fer les
activitats que li demanen els professors és per la Cèlia una manera de passar el
temps, de "no avorrir-se", sobretot quan sap fer el que li demanen. A més, li
agrada perquè coneix gent i fa amics.
"- Bueno, pues, me gusta porque... no sé... porque si estaba aquí1, o sea, no sabría
qué hacer sin ir al colegio, sabes? Y además que conoces más amigos.... y
estudias." (EN)

No li preocupa gaire el fet d'aprovar o suspendre una assignatura, però no
és una noia passiva davant dels estudis, si més no en un sentit general. Hi ha
assignatures que li agraden més que d'altres -les de l'especialitat d'administratiu,
concretament- i això es nota en el fet que se la veu amb més ganes i predisposició
a l'hora de realitzar els treballs que se li demanen en aquelles assignatures. De les
assignatures que li agraden fa tot el que se li demana, mentre que d'Història, que
és una assignatura que no li agrada gens, no fa els treballs ni les activitats
sol·licitades per al professor. La Cèlia és doncs una noia que té una actitud

refereix al centre on viu.
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positiva vers l'institut i vers els estudis, tot i que la seva actitud depèn bastant de
l'assignatura de la qual es tracti.
La Cèlia espera aprovar segon curs i poder continuar el tercer curs.
Malgrat que tampoc és que tingui moltes ganes de seguir estudiant li agrada
aprendre. Creu que s'ha d'estudiar i que potser ho acabarà però no li agrada que li
posin deures per a fer fora d'hores de classe.
"- A tu t'agrada aprendre coses?
- Sí, me gusta."
"Ganas, ganas de seguir, desesperadamente, como hay algunos de mi clase que
"Ai!, a quinto, por la fuerza", no , ganas no. Cosa que, no sé, se tiene que estudiar,
digamos. Ganas, ganas, no porque una se cansa de estudiar siempre, claro. Per no...
sí, yo creo que lo puedo acabar/ (EN)

Amb tot, tant l'educadora com la professora la consideren una noia
motivada per a anar a l'institut, tot i que tampoc destaca pel seu grau de
motivació. L'educadora comenta que la noia té ganes de seguir estudiant però
matisa que això està condicionat per la seva situació, és a dir, el fet que li caldrà
independitzar-se, la qual cosa suposa trobar una feina que li permeti mantenir-se,
i segurament significarà deixar d'estudiar.
"-... diries que està motivada ella per venir a l'insitut, per fer les feines?
"Home, per venir aquí, sí. Per venir aquí sí. Perquè a mi me fa bastant la impressió
que quan ella està aquí desconnecta totalment de la seva vida familiar, de l'entorn
de les monges i tot això. (...)
I motivada per estudiar... com els altres: no massa, tampoc és d'aquelles que passa
de tot, però tampoc destaca per estar molt i molt motivada. Però és la tònica
general de tots els nanos.eh. És la tònica, no destaca. "(EP)

En el cas de la Cèlia es fa difícil descobrir una tendència clara, ja sigui
cap a una autoresponsabilització del seu aprenentatge, la qual cosa implicaria la
tendència a un lloc de control intern, a una elevada motivació per a l'èxit i a un
autoconcepte positiu de sí mateixa com a estudiant, o bé cap a una falta
d'autoresponsabilització, és a dir, amb una tendència vers un lloc de control
extern, una baixa motivació per a l'èxit i un autoconcepte més negatiu que positiu
de sí mateixa. La Cèlia pensa que hi ha determinades matèries que li van més bé
pel fet que a ella no li costa comprendre els continguts:
"Y Tecnología porque, o sea, no es matemáticas, pero es... no tienes que estudiar,
no tienes que saber... bueno, no tienes que empollar, digamos. Eso ya lo sabes,
tienes que comprender y, claro, yo enseguida comprendo, sabes? Entonces claro,
con que es comprender, pues, va saliendo. A mi lo que sea de comprender, pues, se
me dará mejor que no... bueno, estudiar sí porque yo cojo un libro una hora o así y
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me lo empollo, no? Pero no es lo mismo, no es lo mismo porque tienes que
estudiar (...)" (EN)

Així, la Cèlia atribueix a les seves aptituds, concretament, a la seva
facilitat per a comprendre les coses, la causa que determinades assignatures, o
determinades tasques li surtin millor que d'altres. Encara que explica que quan
una cosa no li surt bé pensa que la culpa és seva per no haver escoltat a classe,
per una altra banda comenta que a vegades no entén com pot aprovar els cursos
essent tant desorganitzada i treballant tan poc. Aquest és un altre indicador que
ens mostra que atribueix la causa dels seus èxits a variables que no pot controlar
directament, en aquest cas, a la sort. Quan una cosa no li surt gaire bé té
tendència a fer el que fan la majoria dels nois, segons la professora, és a dir, a
atribuir la culpa al professor.
Malgrat que fins aquí sembla que la noia té una tendència a un lloc de
control extern, hi ha altres comentaris de l'educadora i de la professora tutora que
fan pensar que la Cèlia té un cert lloc de control intern també. Així, la Cèlia
s'esforça a fer les tasques ben fetes, sempre i quan no es tracti de feines
relacionades amb l'assignatura d'Història. La professora explica que la noia li va
reconèixer no li costava aprendre coses però que no s'esforçava prou en els
estudis.
"- Sí, ella em va comentar que reconeixia que era molt vaga i que... però bueno,
que podia fer-ho... que s'ho podia treure molt bé i que si ella no aprovava el que li
fallava era l'esforç, no? O sigui que suposo que ella deu veure que té possibilitats
però que s'ho tira una mica a l'esquena, no?"(EP)

Pel que fa a la motivació per a l'èxit les respostes de la professora i de
l'educadora resulten en part contradictòries. Mentre que l'educadora afirma que
no li cal dir-li mai res pel que fa als deures de l'escola, que s'esforça a fer les
coses ben fetes i que no li fa mandra repetir una cosa si li ha sortit malament, la
professora considera que la noia fa el treball just per a anar aprovant les
assignatures i no se li veu un gran esforç ni una gran motivació per a millorar els
seus aprenentatges. Per tot el que hem dit ens atreviríem a afirmar que la Cèlia,
malgrat que verbalment hagi pogut expressar una certa motivació per a l'èxit i
hagi pogut reconèixer que li manca una mica d'esforç, la tendència general és
considerar-se poc determinant dels esdeveniments, poc responsable de la seva
conducta dirigada a l'aprenentatge -responsabilitat que fa recaure més aviat en la
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sort- i atribuir la causa dels èxits a les seves aptituds i no tant a variables que
ella pot controlar com pot ser el seu propi esforç.

1.4.2.

El procés d'autoaprenentatge

La primera característica del procés d'autoaprenentatge de la Cèlia és la
manca d'hàbits d'estudi. La noia afirma que no fa mai "deures" però ella es
refereix a treballar a casa seva, després de l'institut. Segons la noia, això no ho fa
mai, si bé sí que aprofita les estones lliures que té a l'institut per a completar les
feines. Ella mateixa es descriu com una persona desorganitzada, s'atribueix una
manca voluntat per a posar-se a fer els deures a casa, que només estudia quan té
exàmens, i que fins i tot a vegades copia els deures d'algun company que ja els ha
fet.
"- Com et veus com a estudiant?
- Oi, fatal, me veo fatal... Desorganizada... Nunca hago los deberes... Bueno....
- No fas mai els deures?
- Hombre... nunca, nunca... Más que nada no tengo tiempo, no? porque voy aquí,
voy allá, pero sólo estudio antes de los exámenes. Los deberes.... nunca, nunca los
hago.
-1 no et diuen res, a l'escola?
- No, porque los hago antes... o...
- Ah, bé, ho fas quan... així, els fas.
- Ah, sí...
- Els fas o no els fas?
- Pero quiero decir, dice: "Esto en casa para el lunes y tal". Yo una hora, un minuto
antes lo tengo copiado y ya está, no?
-Ah.
- Soy muy desorganizada, muy desorganizada. Nunca... nunca encuentro nada. O
sea, una hora antes digo: "qué es esto, y qué es esto? O sea, me tengo que organizar
una hora antes de ir a clase porque si no, no me entero." (EN)

Aquesta resposta contrasta bastant amb el que comenta la seva educadora,
la qual considera que sí que es planifica, que les feines de l'escola sempre passen
davant de la resta de coses i que es prepara els exàmens en temps suficient. La
resposta de la professora, en canvi, està més en concordança amb les respostes de
la Cèlia perquè pensa que no s'organitza gaire bé la feina, si bé opoina que és una
noia constant en el treball pel fet que sempre duu les tasques i les activitats que se
li demanen des de les diferents assignatures.
"... Jo crec que és constant, que és constant perquè fa els deures, fa la feina. Vull
dir suposo que cada dia, més o menys, s'hi deu posar. Més a unes assignatures que
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a d'altres... Però, més o menys, diria que sí. És que si no els professors m'haurien
dit: "No em presenta mai els treballs", o "La suspenc perquè no em presenta..." i no
m'ho han dit pas això. O sigui, ella va fent, sense matar-s'hi molt" (EP)

El punt de vista de l'educadora i de la professora són bastant més positius
que la pròpia percepció de la noia sobre sí mateixa. Aquí se'ns planteja un dubte,
és a dir, o bé la professora i l'educadora desconeixen realment com ho fa la noia
per completar els treballs, o bé la noia treballa més del que diu.
Pel que fa a les habilitats sobre com aprendre, de les entrevistes es
desprèn que pren apunts i fa resums en funció del que se li demana en cada
assignatura i, pel que fa a les habilitats metacognitives sembla que a vegades
tendeix a detectar els errors abans que el professor li faci notar. Per a completar
aquest punt cal que ens fixem en les respostes de la professora tutora a VEscala
de Puntuació dels Resultats d'Aprenentatge Autoregulat dels Estudiants (Taula
45). Observem que, en general, les puntuacions de l'escala són bastant baixes.
La professora li ha atorgat la màxima puntuació en l'ítem 1, referit al fet
que sol·licita informació sobre la naturalesa dels exàmens, i li ha atorgat una
puntuació de 4 als ítems 3 i 5 de l'escala, referits al fet que la noia manifesta com
ho ha fet de bé en una prova escrita abans que la professora li doni el resultat, i al
fet de portar la feina al dia. Malgrat que li ha donat una puntuació de 4 a un dels
ítems vinculats a l'objectiu ^Activitats d'Autoavaluació, els altres dos ítems
relacionats amb aquest objectiu tenen la puntuació d'l. Per això sembla, segons
la percepció que en té la professora, que la Cèlia tendeix poc a realitzar activitats
d'aquest tipus. Cal destacar les baixes puntuacions atorgades als ítems de
l'objectiu Organització i Transformació de la Informació i als de Cerca d'Ajuda
del mestre. Els objectius que, en conjunt, obtenen una puntuació més alta són els
de Cerca d'Informació i Establiment d'objectius i planificació.
Pel que fa als Contextos d'Aprenentatge Autoregulat, a partir de les
respostes de la noia sembla que coneix bastant poques estratègies sobre com
aprendre. Així, per exemple, per a recordar el que s'ha debatut a classe (Context
1) el que fa es escoltar i participar en el debat. De la resposta al Context 2 es pot
despendre que la noia realitza certa planificació prèvia a la realització de la tasca
ja que diu que, per exemple, a l'hora de fer una redacció, abans d'escriure pensa
què hi posarà. A l'hora d'estudiar per a un examen (Context 4) bàsicament
memoritza el llibre. També diu que fa resums però sembla que el resum és
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posterior a l'estudi i l'utilitza per a esbrinar què és el que recorda, comparant el
resum amb el text del llibre:
"Bueno, más que nada me gusta resumir. Resumir yo... estudiando... estudio más
resumiendo... O sea, me lo aprendo de memoria y después cojo un papel en blanco
y apunto todo lo que me sé; bueno, lo que recuerdo, claro. Y después digo: "Ai,
mira, pues esto me lo sé y esto no" y entonces, cuando comparo, y entonces sé lo
que tengo que estudiar más y lo que tengo que estudiar menos." (Context 4)

OBJECTIUS

ITEMS

1. Sol·licita aquest estudiant informació addicional
sobre la naturalesa exacta dels pròxims exàmens?
2. Sol·licita aquest estudiant informació addicional
sobre les seves expectatives o perferències en relació
als deures que se li assignen?
Cerca
d'Ajuda
del 2. .Sol·licita aquest estudiant informació addicional
sobre les seves expectatives o perferències en relació
mestre
als deures que se li assignen?
8. Busca aquest estudiant l'ajuda del mestre per sí
mateix quan se li presenten dificultats o dubtes per a
entendre un treball escolar?
3. Manifesta que és conscient de com ho ha fet de bé en
Activitats
d'autoavaluació
un test o prova escrita abans que vostè li hagi posat la
nota?.
8 Busca aquest estudiant l'ajuda del mestre per sí
mateix quan se li presenten dificultats o dubtes per a
entendre un treball escolar?
12. Sol·licita més informació en relació a les seves
notes o avaluacions del seu treball escolar?
Establiment d'objectius i 4. Acaba les tasques abans o en el temps especificat?
planificació
5. Porta la feina al dia de manera que està preparat per
a participar a classe?
Motivació intrínseca
6. Manifesta interès en els assumptes del curs?
10. Es presenta voluntari per a tasques especials,
deures o activitats relacionades amb els treball del
curs?
Organització i transfor- 7. Ofereix aquest estudiant informació rellevant que no
mació
s'esmentava en el llibre de text o en les discussions
prèvies de classe?
9. Pregunta a classe qüestions inusuals o penetrants?
11. Expressa i defensa opinions que poden diferir de
les del mestre o dels seus companys de classe?

Cerca d'informació

Punt
s

X

5
2

3,5

3
1

1,5

4
1
2
1
3
4

3,5

3
2

2,5

1
1
2

1,3

Taula 45: Escala de Puntuació dels Resultats d'Aprenentage Autoregulat dels Estudiants.
Respostes de la professora tutora del cas 4.

Tot i que en un moment de l'entrevista la Cèlia havia comentat que, per a
ella, aprendre no és estudiar de memòria el llibre sinó comprendre les coses
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perquè si es comprenen, és més difícil equivocar-se, sembla que ella també
tendeix a estudiar de memòria el contingut del llibre. Es pot dir que ella sap que
cal entendre les coses però que li manquen habilitats per a anar més enllà de la
simple memorització de les lliçons.
Si no té ganes de fer els deures normalment no els fa, segons es desprèn
de la resposta al Context 5. Ara bé, a vegades l'ajuda pensar que si no els fa
potser li posaran "un zero". Però si té ganes de fer les tasques assignades i no li
surten diu que llavors pensa que li ha de sortir i torna a revisar la pregunta, revisa
l'explicació del llibre, i al final li surt.
"Si no tengo ganas no sé hacer nada, y lo dejo. Me pongo a escuchar música o lo
que sea. Si y estoy haciendo deberes, si veo que no me sale, todavía quiero hacerlo
nmás., Digo: "Me tiene que salir". Y entonces me sale. Yo nunca, nunca he dejado
de hacer una cosa. Si no me sale digo: "Me tiene que salir!" Miro la explicación,
miro la pregunta, la pregunta, la pregunta.... y siempre me sale, bien o mal, pero me
sale" (Context 5)

Pel que fa al context 6, comenta que a casa seva fa els deures poques
vegades però que a l'institut sol tardar poc temps a acabar les taques, que
generalment sol acabar abans que la resta dels seus companys.
A partir de totes aquestes dades sembla que es constata que la Cèlia no té
uns hàbits d'estudi massa consolidats, que té poques habilitats sobre com
aprendre, si bé sol demanar informació sobre com seran els exàmens, sol mostrar
certa habilitat per a autoavaluar-se, i per a establir-se uns objectius de completar
les tasques pel fet que sol acabar-les abans del temps que se li ha donat. Resulta
difícil determinar si utilitza habilitats metacognitives encara que sembla que
realitza certa planificació d'algunes tasques.

1.4.3.

L'ambient d'aprenentatge

La Cèlia creu que els professors tenen un bon concepte d'ella com a
estudiant a pesar que, com hem dit anteriorment, ella mateixa no s'hi considera.
No obstant, la seva professora tutora creu que no és una bona estudiant perquè no
obté tampoc unes qualificacions molt brillants, tot i que pensa que si treballés
més podria obtenir unes qualificacions acadèmiques millors. El concepte és
positiu en tant que és una noia que entén bé les coses, que té capacitats per a
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l'estudi, però no se la considera una bona estudiant en el sentit que sigui una noia
que s'esforça en l'estudi i que aquest esforç es tradueixi en unes qualificacions
altes. La Cèlia ha copsat aquesta imatge positiva que els professors tenen d'ella.
La professora matisa que de bons estudiants n'hi ha molt pocs en el segon curs
d'FP que està realitzant la Cèlia.
"Bona estudiant, no, bona estudiant, no. Perquè o sigui... és lo que t'he comentat
abans: dins d'aquest grup de segon, bons estudiants, que s'ho treuen tot i aproven
amb bones notes, n'hi ha tres o quatre, i prou. Comptant tots els segons, no? Però
que podria, si s'esforcés, si treballés, s'ho podria treure perfectament bé, sí. Sí, sí.
El que passa que, què passa, no? que no treballa lo suficient. Treballa lo just, lo
just per anar tirant." (EP)

Les expectatives que tenen l'educadora i la professora són expectatives
condicionades. Per una banda, el que ja hem comentat de la necessitat que tindrà
la noia d'independitzar-se quan compleixi els divuit anys, amb tot el que això
comporta de buscar feina i de dificultats per a continuar estudiant. Per l'altra
banda, la conveniència d'un treball més intensiu i més constant per part de la
noia. Si la noia treballés més la professora és del parer que podria acabar
perfectament bé primer i segon cicle de Formació Professional.
Pel que fa a l'estil docent del professors la Cèlia comenta que li agraden
els professors que es fan respectar i que expliquen les coses de tal manera que
faciliten la comprensió de la matèria per part dels estudiants. Li costa generalitzar
les seves preferències quant a estil docent. Per a parlar-ne es refereix a professors
concrets que ella ha tingut i aspectes que ella valora com a positius i com a
{
negatius de cada un d'aquests professors.
"La manera de enseñar? pues... Leer, leer lo que eso y explicarlo, y hacer
resúmenes en la pizarra o esquemas. Y entonces, claro, dice: "Si hay alguien que
no lo entiende... que levante la mano". Si es uno, entonces va con él para
explicárselo a él, para que los otros sigan haciendo faena. Y si, por ejemplo,
bastantes de la clase, pues nos lo explica otra vez." (EN)

Valora positivament la relació amb els professors i aquesta valoració
coincideix amb la de l'educadora i la de la professora, tot i que aquesta matisa
que la Cèlia té bastant poca relació amb els professors.
"De momento, nadie me ha echado de la clase. Es que no me hago notar en la
clase, digamos no me hago notar. Pero la de catalán, bastante, sabes? bastante y
claro, la de catalán siempre está haciendo bromas conmigo, es que no sé que'... I
no... yo, yo nunca he tenido manía a los profesores ni nada de eso. Yo nunca he
dicho "Ai!, este me tiene manía, este también". (EN)
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"A les classes, normalment va amb el seu grup d'amics, no? de la classe. I a la
classe, amb els professors, poca relació té, molt poca relació. Sí, molt poca. Més
que res... o sigui, tampoc no hi ha problema, vull dir, no se'm queixen d'ella, del
seu comportament, però riu molt. Riu molt. Millor que rigui. Vull dir, però tampoc
li has d'estar contínuament a sobre: "Calla, calla, calla!" No, no, o sigui, no
destaca. Tampoc destaca per passiva que també en tinc d'aquestes que no diuen ni
mu. Tampoc. Però la relació amb els professors, ella no en té." (EP)

En general, no té problemes amb els professors i, fins i tot, n'hi ha alguns
que fan bromes amb ella. Més que amb els professors, es relaciona amb el seu
grup d'amics, la relació amb els quals és també bona i és una noia ben acceptada,
tot i que una mica independent, segons assenyala la seva professora.
Probablement per això també prefereix treballar individualment que no pas en
equip ja que, segons la Cèlia, el treball individual reflecteix millor el treball
realitzat per a cada un. La professora indica que en un grup nombrós la Cèlia no
fa gairebé res. De totes maneres, la major part del treball que els professors
assignen als seus alumnes és individual
Sembla que és una noia que té bastants amics. A la Cèlia li agrada que els
seus amics siguin sincers i que a la classe hi hagi un bon ambient de
companyonia entre els companys. No s'ha plantejat mai gaire quin pot ser el
concepte que tenen els seus companys d'ella com a estudiant però sap que hi ha
alguna amiga seva que la considera una persona intel·ligent i treballadora, i la
deixen com un "cas apart":
"Bueno, la M.... el otro dia saqué un siete y medio de física y química, se pone:
"Ai!, qué inteligente que eres. Yo que soy repetidora saco un cinco y tú un siete y
medio! Y yo, "Bueeeno!". O sea, nunca hablamos de eso, no? porque.... Pero, a
veces, no... dice: "Oye, estudias mucho o qué? Has estudiado mucho, no? y digo:
"No", y se pone "Y cómo es que apruebas?" sabes?. Se pone: "Ah, es que ella es
muy inteligente, claro". Me dan por "caso a parte", sabes?" (EN)

Pel que fa a les assignatures i tasques que prefereix fer la Cèlia, s'ha
d'assenyalar que li agraden les assignatures de l'especialitat d'Administratiu:
Pràctiques, Tecnologia i Mecanografia. Li agrada fer els exercicis de Tecnologia
que consisteixen en exercicis de comptabilitat i també li agrada llegir segons
quins llibres, i escriure. Malgrat que la noia afirma que li agrada molt escriure la
professora assenyala que no destaca especialment per a la seva correcció en
aquest tipus de tasques. I sembla que l'assignatura que menys li agrada és
Humanística (Història). No li agrada fer cap tasca que impliqui qüestions
teòriques.
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1.4.4.

Els resultats

La primera avaluació del segon curs d'FP la Cèlia ha suspès quatre
assignatures: Humanística, Tecnologia, Tècniques de Comunicació, í
Mecanografia. Exceptuant Humanística, la professora creu que les altres tres pot
aprovar-les perquè no les ha suspès amb una qualificcació molt baixa. Pel que fa
a la resta d'assignatures les qualificacions són: Bé de Llengua castellana; Notable,
d'Anglès; Notable de Religió i Ètica, Bé d'Educació Física, Bé de Dret, i Bé de
Pràctiques Adiministratives. La professora es sorprèn que hagi suspès Tecnologia
i Mecanografia perquè són assignatures de l'especialitat que, segons ella havia
dit, són les que més li agraden i les que menys dificultats presenten per a la Cèlia.
La noia no valora massa positivament els aprenentatges realitzats a
l'escola. Pensa que el que va aprendre a l'escola no li servirà de res mentre que el
que fa a l'institut li servirà per a poder accedir a un lloc de treball. El més
important per a ella és que anar a l'institut li ha proporcionat l'oportunitat de fer
amistats i ha après com són les persones:
"Bueno, yo... el hecho de ir al Instituto no es sólo por estudiar porque también hay
los amigos, no? y he aprendido también lo que son a veces las personas, la forma
de que son cada una. O sea, yo antes era tonta, bueno, no tonta, cualquiera me
engañaba. Sin embargo ahora ya sé, en cuanto lo veo y hablo un poco, ya sé cómo
es la persona, sabes? " (EN)

La Cèlia pensa que les qualificacions acadèmiques que obté actualment
són millors de les que tenia quan feia EGB i ho atribueix al fet que va marxar de
casa seva per a anar a viure a la comunitat infantil. Considera que ha fent avenços
importants en Llengua catalana i que les matemàtiques, malgrat que les aprovava,
no li anaven bé perquè no en sabia. Mentre que l'educadora considera que els
resultats de la noia són bons, la professora opina que no té molt bon rendiment,
tot i que si es compara amb el rendiment del conjunt d'alumnes de segon curs es
pot dir que la noia segueix mitjanament bé a l'institut. Del que està convençuda
és que si treballés més, si s'esforcés més, els resultats serien bastant millors.
Pensa que hi ha possibilitats que aprovi les quatre assignatures que li han quedat
suspeses aquesta primera avaluació de segon curs.
"Molt bon rendiment no té. Tampoc és molt dolentota. És que a més jo tinc
suspesos amb vuit, deu assignatures suspeses, en tinc molts. A ella només n'hi han
quedat quatre. Vull dir que no és de les bones, tampoc és de les que van molt i
molt malament. Bé, mitjanament bé, el que passa que, clar, podria treure més, això
sí. Està entremig." (EP)
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1.4.5.

Aspectes de l'entorn i motivació per als estudis

La Cèlia no s'ha palantejat mai si hi ha algun aspecte del seu entorn que
l'hagi pogut ajudar en els estudis, a tenir ganes de continuar els estudis. Pensa que
ella hagués estudiat tant si s'hagués quedat a casa seva com si no s'hi hagués
quedat.
"Pues, no sé. yo siempre hubiera estudiado igualmente, hubiera estado aquí o
hubiera estado en mi casa... Siempre hubiera estudiado igualmente, no sé. Nunca
me he planteado eso." (EN)

Per a l'educadora, en canvi, un aspecte de l'entorn que l'ha influït
positivament és que a l'escola d'EGB on anava hi havia un bon ambient entre els
alumnes i els professors i una bona companyonia entre els estudiants. La
professora pensa que el fet d'anar a l'institut li serveix a la Cèlia per a
desconnectar del seu entorn, de la comunitat on viu. A l'institut és una noia més,
una estudiant més, i ni les seves conductes, ni les seves actituds mostren que
sigui una noia que pugui tenir greus problemes familiars i que viu
institucionalitzada en un centre, allunyada de la seva família. Ella no explica res
de la vida que porta ara, ningú no li fa preguntes i quan convé parla dels seus
pares i dels seus germans de manera que els seus companys desconeixen la
situació en la qual es troba la Cèlia.
"Perquè a mi me fa bastant la impressió que quan ella està aquí desconnecta
totalment de la seva vida familiar, de l'entorn de les monges i tot això. I ella no
explica que està allà amb les monges, o sigui, ella el que explica és que... coses del
seu pare i dels seus germans, i els nanos casibé no ho saben, no? aquesta situació.
Llavors ella trenca, ve aquí i és un altre món. I potser li agrada venir aquí per això,
no? perquè és el seu món, tranquil·lament. Ningú no fa preguntes ni ella no explica
res, no? "(EP)
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1.4.6.

Síntesi
Si fem un resum dels diferents aspectes que hem comentat podem dir que

pel que fa a les característiques de la Cèlia com a estudiant:
•

•

•

•

La Cèlia no té un bon concepte de sí mateixa com a estudiant perquè és
una persona desorganitzada, però pensa que té capacitats i aptituds per a
l'estudi.
Té una actitud positiva vers l'institut i els estudis, malgrat que té una
actitud més aviat negativa en relació a alguna de les assignatures. No
sembla que la seva motivació per als estudis sigui molt elevada però sí
que pensa que si no volgués estudiar no ho faria.
La Cèlia sembla que té un lloc de control més aviat extern que intern i una
motivació per a l'èxit relativa, per la qual cosa podem dir que no és una
noia que hagi assolit un grau elevat d'autoresponsabilitat del seu
aprenentatge. Sí que ha admès algunes vegades que amb més esforç
assoliria unes qualificacions acadèmiques millors.
Percep el seu rendiment durant l'EGB com a pitjor del que ha obtingut en
el primer curs de Formació Professional.
Les característiques sociofamiliars situen la Cèlia en una situació de risc,

Ella es mostra reservada a l'hora de comunicar-se amb els altres entorn d'aquest
temes. És una noia que a l'institut ningú la considera una persona en situació de
risc.
Pel que fa al procés autoaprenentatge podem destacar els següents punts:
•

•

Sembla que la Cèlia estudia bastant poc però també sembla que no li cal
passar-se molta estona fent una cosa perquè li surti de forma mitjanament
correcta. No té uns hàbits d'estudi consolidats, malgrat que és força
constant perquè porta les feines al dia i presenta els treballs que se li
demanen.
Sembla que no fa ús espontani de les seves habilitats sobre com

•

aprendre: agafa apunts i fa resums quan se li demana.
Quant a les habilitats metacognitives, que són les més difícils d'inferir a
partir de les dades obtingudes, es pot dir que, encara que sembla que
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realitza certa planificació de les tasques, la noia no posseeix moltes
habilitats d'aquest tipus.
Quant a l'ambient d'aprenentatge podem assenyalar que:
•

La Cèlia prefereix els professors que es fan respectar i que es preocupen
perquè els seus alumnes comprenguin les seves explicacions. La relació
amb els professors, malgrat que és escassa, és pot considerar que és una

bona relació.
• Les expectatives que l'educadora i la professora tenen 'de la Cèlia són
bastant discretes. Si bé la noia té ganes d'estudiar, és possible que la seva
situació la dugui a abandonar els estudis per a poder anar a treballar i
independitzar-se. Pot aprovar primer cicle d'FP i potser fins i tot el segon
cicle.
• En relació a les activitats curriculars, la Cèlia prefereix les matèries
relacionades amb l'especialitat d'Administratiu, tot i que sembla que ha
suspès alguna d'aquestes assignatures la primera avalaució de segon curs.
També li agrada més treballar individualment que no en equip.
• Té bona relació amb els companys de classe i alguns la perceben com una
bona estudiant.
Pel que fa als resultats acadèmics, la Cèlia considera que són millors els
resultats que ha obtingut durant el primer curs d'FP que els que obtenia a EGB.
Tot i que la Cèlia no obté unes qualificacions molt altes en les diferents
assignatures, si es compara els seus resultats amb els del grup segon d'FP, les
qualificacions es situen al voltant de la mitja. No hi ha gaire alumnes que
obtinguin unes qualificacions molt altes i la Cèlia tampoc treu unes notes molt
baixes, encara que alguna assignatura l'hagi suspès.
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1.5. Cas 5: Martí
En Martí és un noi de quinze anys que està estudiant el primer curs de
Formació Professional de l'especialitat d'Automoció, en un Institut de Girona.
L'any 1992 va ingressar en un Centre d'Acollida dependent de la Secció
Territorial d'Atenció a la Infancia de Girona, juntament amb la seva germana
petita. Desconeixem quines foren les raons que van ocasionar l'ingrés dels dos
germans en el centre. No obstant, si que es fa necessari que comentem algunes
circumstàncies que envolten la vida del noi que creiem que són imprescindibles
per a comprendre la trajectòria escolar d'en Martí.
En Martí i la seva germana van néixer en un país europeu i han viscut a
l'Estat espanyol des que es van traslladar des del seu país, fa aproximadament uns
cinc anys. En el moment d'arribar a l'Estat el noi només parlava la llengua del seu
país d'origen. Va arribar al Centre d'Acollida amb signes de desnodriment,
mentre que la seva germana no els tenia. Ell havia procurat tenir-ne cura. En el
moment d'ingressar era en Martí qui s'estava fent càrrec de la seva germana
petita.
Del període que va anar a escola al seu país d'origen en Martí no recorda
pràcticament res. Quan va ingressar al Centre d'Acollida feia com a mínim quatre
anys que el noi no anava a l'escola; no hi havia anat mai des que vivia a l'Estat
espanyol. L'any 1992 es va gestionar des del centre la seva escolarització i la de
la seva germana. La primera idea fou que ingressés a una aula taller però
finalment no ho van creure portú. Van pensar que seria millor que s'incorporés a
una escola d'EGB. Els educadors del Centre d'Acollida proposaven que
s'incorporés al grup de sisè d'EGB. No obstant, el claustre de professors de
l'escola va decidir que ingressés a la classe de vuitè curs, amb la previsió que
encara podria quedar-s'hi un curs més fins que complís l'edat legal per a
abandonar l'escola. En aquell moment en Martí tenia catorze anys. En Martí va
sorprendre tant als educadors com als professors donat que la trajectòria del noi
va superar de molt les expectatives que tenien els professionals. Va aprovar el
vuitè curs i se li va donar el Graduat escolar.
L'any 1993, des del Consulat del país d'origen d'en Martí, van ser
reclamats ell i la seva germana. El noi va sol.licitar quedar-se i escriure ell mateix
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la carta de petició. En el moment que va tenir lloc la nostra entrevista amb el noi
encara desconeixia quina decisió havien pres en relació a la la seva sol·licitud.
El fet que en Martí sigui un noi que ha hagut d'espavilar-se sol durant
molt temps, que ha hagut de prendre decisions diferents dels de la majoria de
nois de la seva edat i la llarga situació de prpvisionalitat que està vivint influeix
de forma clara en el seu estat d'ànim i probablement en moltes de les seves
conductes. A més, tant els educadors com els professors el consideren, en alguns
aspectes, com un noi més madur del que li correspon per l'edat. Els professionals
destaquen com a tret característic d'en Martí la dificultat que té per a acceptar
alguna directriu, que atribueixen al fet que hagi estat un noi que s'ha hagut
d'espavilar sol. El consideren independent, amb elevada autoestima i un caràcter
fort.
L'entrevista amb en Martí va tenir lloc I'l de setembre de 1993. Pocs dies
més tard ens vam entrevistar amb la seva educadora tutora del centre i el dia 3 de
gener ens vam entrevistar amb el seu professor tutor de l'institut.
Quan vaig arribar al Centre per a entrevistar-me amb el noi era al matí.
Els nens i nenes estaven voltant pel pis perquè encara no havien començant les
classes a l'escola. Vaig pujar a dalt on vam parlar breument amb la monja que
s'encarregava del grup de nois i va anar a buscar en Martí. Al noi li havien
explicat que li farien una entrevista però no sabia de què anava. Tal com em va
dir al final de l'entrevista, abans de començar no es pensava que el tema fos
parlar d'ell i l'escola. Una vegada explicat el motiu es mostra disposat a
col·laborar. Ens van deixar una sala per a nosaltres dos sols.
L'entrevista amb en Martí fou la primera que vaig realitzar per a aquesta
tesi. En aquells moments em sentia una mica insegura malgrat que m'havia
preparat com iniciar l'entrevista. Dubtava de si seria capaç d'aconseguir que el noi
parlés espontàniament i en confiança. Em posava al seu lloc i entenia que era
difícil. Però vam començar i vaig seguir -amb una mica massa d'impaciència
entre pregunta i pregunta- tal com jo mateixa veuria en escoltar la cinta
enregistrada. El noi s'explicava però les seves respostes eren curtes. Això feia que
em donés la impressió -d'una forma bastant poc conscient- que no podia deixar
silencis entre resposta del noi i pregunta meva, i va comportar que moltes
vegades em precipités en les meves intervencions. Una cacatúa que es trobava
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engabiada a la sala contigua emetia intermitentment un xiscle que feia que
augmentés la meva tensió. L'ocell era d'en Martí. En finalitzar l'entrevista me la
va ensenyar i em va explicar que la va trobar un dia a Barcelona. La tensió havia
desaparegut.

1.5.1.

Les característiques del noi com a estudiant

En Martí té un molt bon concepte de sí mateix, no només com a estudiant,
sinó en tots els aspectes. Ell no ho expressa de forma clara en l'entrevista però
tant l'educadora com el professor tutor coincideixen en destacar l'elevada
autoestima que té el noi. Això es mostra en determinades actituds i expressions
del noi.
"Ell es creu perfecte en tot. En tot, eh., A vegades tenim unes peloteres perquè ell
és "Don Perfecto"." (EE)

L'educadora assenyala que en Martí té uns costums més adults que la resta
de nois de la seva edat i que això ha fet que a l'escola li concedissin certs
privilegis que no han fet més que augmentar la ja elevada estima que el noi es
tenia. Com a estudiant el professor creu que el noi coneix les seves mancances:
"- Creu que té un bon concepte de sí mateix com a estudiant?
- Ell deu veure que aprova, però també deu saber les seves mancances. A més, me
fa l'efecte que ha de ser un noi... aquí no ha tingut mai cap problema però ha de ser
un noi -se li nota- amb caràcter una mica fort, una mica... una mica seu. I suposo
que ell es deu pensar que sí, però és una suposició meva. Perquè ell se té un
autoapreci una mica fort, me fa l'efecte, me fa l'efecte, eh." (EP)

L'actitud del noi vers els estudis és moderadament positiva. Al principi
d'anar a l'escola la seva actitud era més aviat negativa perquè li feia por, no sabia
que passaria allà dins i, segons l'educadora, tenia por de fer el ridícul. A mesura
que va anar veient que les coses li sortien bé va anar canviant la seva actitud i li
va començar a agradar anar a escola. El professor tutor d'FP creu que no té una
actitud negativa perquè assisteix a classe i va fent les feines que se li assignen,
però que tampoc mostra gran entusiasme. En Martí mateix diu que no li agrada
fer els treballs que li posen a l'institut o que li posaven a l'escola però que els ha
de fer.
"Hombre, nome gusta hacerlos pero los tengo que hacer" (EN)
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"No falta mai, no falta mai. va fent la feina. No es mata. No es mata. No fa més del
que li toca. Però la feina, més o menys la va fent. Al principi no... al principi li va
costar una mica." (EP)

En Martí creu que anar a l'escola i anar a l'institut li permetrà tenir amics i
poder accedir a un lloc de treball. També li proporciona coneixements però es
planteja de què li serviran alguns coneixements si no els necessitarà pel tipus de
feina que ha pensat fer. És a dir, ell orienta l'institut vers l'obtenció d'un treball
que li permeti independitzar-se. Ell sap que quan compleixi els divuit anys haurà
de marxar del centre i independitzar-se i això fa que no es plantegi si voldrà
continuar estudiant segon o tercer de Formació Professional.
En Martí tenia molt clar que volia obtenir el graduat escolar i això va fer
que es prengués l'escola amb il·lusió, tot i que a vegades es desmotivava perquè
sabia que potser hauria de retornar al seu país d'origen. Ara el noi té ganes de fer
FP perquè vol fer més amics i perquè vol aprendre mecànica i posar-se a
treballar. Va ser el noi qui va decidir que volia fer automoció. Sembla que és un
noi motivat però potser més que per als estudis en sí, pel que aquests li poden
proporcionar: una feina per a poder viure de forma independent.
"- Com ho veus tu això de fer FP el curs que ve?1 Et fa il·lusió? En tens ganes?
- Sí. Tengo ganas porque quiero hacer más amigos, porque quiero aprender ya de
una vez mecánica, que... desde hace tiempo. I mira, para que pase la vida rápido y
ponerme a trabajar." (EN)

Durant els primers mesos del primer curs d'FP el professor no el considera
un noi molt motivat perquè mai fa res més del que se li demana, si bé no rebutja
res del que li diuen que faci, i ha detectat també que el noi té ganes de finalitzar
els estudis. Però el professor es mostra escèptic en això: molts nois ho diuen i
pocs acaben els estudis.
"Aquí es porta bé. Vull dir que, en principi, no rebutja res, tot li va bé. Ara, que
tingui un interès demesurat o més interès, no. Ara, no rebutja res, eh. Li dius
"això": això, "allò":allò. Vull dir... Tampoc es nega a fer res. Ara, jo no crec que
sigui un noi per... no crec que sigui un noi per demanar més feina, per tenir interès
per més coses. Ara els (...)estan acostumats que també hi ha molts alumnes que
rebutgen fer... Encara que els obligui a fer, no ho volen fer. I ell....aquest no és el
cas. Per exemple, la meitat de la classe -a mi no m'ho fan perquè sóc el tutor i al
tutor sempre li tenen més respecte, eh- però en altres classes segur que la meitat de

el moment que té lloc l'entrevista amb el noi encara no ha començat el curs de Formació
Professional.
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la classe rebutja el que li diuen que faci el professor. I ell és de la meitat que no
rebutja ."(EP)

Pel que fa a tots els aspectes referits a l'autoresponsabilitat dels seus
aprenentatges cal assenyalar que sembla que no té una motivació per a l'èxit molt
elevada però sí que volia obtenir el graduat escolar, i sí que vol aprovar les
assignatures. Però en té prou amb aprovar, no s'esforça per a arribar més enllà.
"- Ho necessites? Per què dius que necessites treure bones notes?
- Pues porque quiero aprobar, no quiero suspender. "(EN)
"Com que es quedava al menjador, entre les hores de pati -ell al pati li veuràs molt
poc normalment; més cap al final, al final sí que ja es va començar a fer, però al
principi, en lloc de sortir al pati, se n'anava a la biblioteca. I les hores aquelles de
menjador també hi anava, de tal manera que quan venia aquí, els deures ja estaven
fets. I davant d'ell ens hem parlat amb la tutora i dèiem: "però, bueno, ja que te'n
sobra de temps, per què tens temps de fer-ho aquí i a casa no fas res, doncs
aprofundeix més els temes, estudia una mica més. Pensa que te falta molta base a
tu." I ell va dir que no, que elfno: aprovava i no necessitava res més. "(EE)
"... Pensa i ho fa i ho refà. És perfeccionista. Fins que no està sortint com a ell li
agrada, no tira endavant. Ell s'ho pensa i "Sobre què puedo escribir" i "Qué voy a
decir" i "Qué no sé qué" i vinga i vinga, i vinga, i a vegades dius, home, prou!
Llavors al final ho fa però potser ha passat tota una tarda madurant la idea."(EE)

Quan una cosa l'interessa de debò s'esforça i és també una persona bastant
perfeccionista, segons el parer de l'educadora. Però en els estudis fa el mínim per
a aprovar. Si una cosa no li surt no s'hi encaparra massa, ho presenta tal com ho
té. Si li demanen que ho repeteixi ho torna a fer però no li surt massa d'ell. Per a
ell l'èxit és aprovar, de manera que no fa més del que necessita per a superar les
assignatures, les coses les fa perquè "no vol suspendre". En Martí atribueix la
causa que algunes matèries li vagui més bé al fet que estudia, que es preocupa per
a fer-ho bé, i també pel professor que té. Així, sembla que atribueix la causalitat a
variables que ell pot controlar. Però també pensa que algunes matèries com els
idiomes li van bé perquè té aptituds per a estudiar llengües, perquè té "facilitat
per als idiomes". L'educadora comenta que no sol atribuir la causa dels seus
errors a altres persones quan es tracta de qüestions relacionades amb l'escola i
l'institut. En canvi, en altres temes sí, i a més li costa admetre que s'ha equivocat.
Es fa diífcil saber si en Martí és autoresponsable dels seus aprenentatges o
no ho és. Si ens fixem en la motivació per a l'èxit hem de dir que en Martí està
motivat per a aprovar i fa el que necessita per a superar les assignatures. És la
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seva estratègia i sembla que sap què és el que li convé fer per tal d'aprovar. Per
altres comentaris que fa l'educadora en Martí és un noi bastant autosuficient, cosa
que s'explica pel fet que és un noi que ha hagut de prendre moltes decisions al
llarg de la seva vida i li costa que una altra persona li vulgui imposar certes coses
o dirigir-lo. Sembla que és un noi amb tendència a autoresponsabilitzar-se dels
seus aprenentatges però no és una tendència molt clara. El que sí que sembla que
té clar és l'objectiu final dels seus estudis, que és tenir un ofici que li permeti
treballar de mecànic, cosa que el va motivar a moure's, ell mateix, per a anar a
l'institut de Formació Professional.

1.5.2.

El procés d'autoaprenentatge

En Martí no té uns hàbits adquirits d'estudi. És comprensible si tenim en
compte que tampoc ha tingut l'oportunitat d'adquirir-los per manca
d'escolarització. Quan feia vuitè curs d'EGB aprofitava les hores d'esbarjo i de
menjador per a fer els deures a l'escola mateix. A poc a poc van aconseguir que el
noi es planifiqués una mica l'estudi.
"- És que jo amb ell m'hi he enfadat molt perquè jo de deures n'hi he vist fer
poquíssims. no me lligava, tu És que les notes que treia i aquí... És que comptades
vegades. Estudiar, mai, mai, eh. Vull dir allò que dius agafa un llibre i... Mai, mai,
mai, mai, eh. alguna vegada havia fet algun exercici de matemàtiques, a vegades de
català que era el que li costava més, però tampoc no, no massa. Jo hasta vaig parlar
amb la tutora per dir: "Però bueno, què passa aquí?". I em va dir que és que
realment aprofitava molt les hores... Com que es quedava al menjador, entre les
hores de pati -ell al pati li veuràs molt cpoc normalment; més cap al final, al final sí
que ja es va començar a fer, però al principi, en lloc de sortir al pati, se n'anava a la
biblioteca. I les hores aquelles de menjador també hi anava, de tal manera que quan
venia aquí, els deures ja estaven fets." (EE)

Ara que ha començat primer de Formació Professional també fa els
treballs que li demanen però el professor creu que ho fa perquè al centre on viu li
fan dedicar una estona cada dia a estudiar. Sembla que els educadors han anat
insistint que estudiés i li controlen el treball que fa a casa. Fa tot el que se li
demana: si se li demana que agafi apunts, n'agafa, però no es pot dir que sigui
una cosa que ell la faci espontàniament.
"Jo crec que deu fer la feina que li toca cada dia... Allà, com que té les hores
d'estudi, a l'estar en un lloc intern té les seves hores d'estudi. És diferent... a
diferència dels seus companys, que al no estar interns, es distreuen. Allà, és clar,
els deuen fer tancar a les habitacions o van a la sala d'estudi i, mira, deu aprofitar
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per fer-ho, a lo millor li controlen i així ho fa. I a classe es porta bé, però tant com
parlar d'hàbits i bons hàbits d'estudi, no. "(EP)

Pel que fa a les habilitats metacognitives sembla que quan una tasca
l'interessa especialment posa en funcionament algunes d'aquestes habilitats. Per a
exemplificar-ho vegem l'explicació que l'educadora dóna de com va redactar en
Martí la carta de sol·licitud de quedar-se en el centre quan el van requerir des del
Consulat del seu país. En la redacció d'aquesta carta sembla que en Martí va
posar en marxa les seves habilitats de planificació, i autosupervisió.
"Jo el dia que va escriure la carta que vam enviar al consulat dient que no volia
marxar a mi em va posar la pell de gallina.(...) Res, poder eren vint ratlles, eh. Molt
clar, molt clar. S'ho va pensar molt (...) Va tornar d'un campament... Posa que
tornés tard, potser va tornar a les vuit del vespre i jo li vaig haver de dir: "Passa
això, s'ha de fer això i demà al matí ha de sortir". I jo li vaig dir: "fes-ho". Perquè,
és clar, jo plegava a les deu i vaig dir: "Vull veure-ho abans de marxar". I ell me va
dir: "No, deixa-m'hi pensar". I hi va pensar tota la nit i l'endemà al matí, amb l'altra
monja, ho va escriure. Hi va estar pensant tota una nit. Estava meditat, però que era
al.lucinant. Realment expressava molt bé el que sentia, el que volia i molt bé. Ara
sempre amb un plantejament molt d'adult. Vull dir, demanant si uns plau, que el
deixin quedar però: "Sé que faran el que sigui milor per mi, ho acceptaré perquè no
sé què", però amb un plantejament molt d'adult" (EE)

A l'educadora li sembla que en Martí és un noi més reflexiu que no pas
impulsiu perquè quan ha de fer una activitat relacionada amb el treball escolar se
la pensa molt abans no la duu a terme.
En l'Escala de Puntuació dels resultats d'Autoaprenentatge

dels

Estudiants el professor ha puntuat els ítems tal com es mostra en la taula 46.
S'observa que, en general, el professor no li atorga puntuacions gaire altes. La
puntuació més alta és la de l'ítem número 4 que fa referència a l'Establiment
d'objectius i planificació que és a la vegada l'objectiu a què en conjunt li atorga
una puntuació més elevada. La resta d'ítems tenen putuacions iguals o inferiors a
3. La puntuació en conjunt més baixa és la corresponent a l'objectiu cerca
d'Informació. En general es pot dir que sembla que en Martí no té massa
habilitats per buscar informació ni per buscar ajuda, no es mostra gaire motivat
per als estudis i tampoc té gaire habilitats per a organitzar i transformar la
informació. La puntuació més alta en Establiment d'objectius i planificació pot
derivar del que comentàvem sobre la insistència dels educadors perquè faci la
feina i que la porti al dia.
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Les respostes als Contextos d'Aprenentatge Autoregulat mostren també
aquesta manca d'hàbits per a l'estudi i i el desconeixement d'habilitats sobre com
aprendre. Pràcticament l'única que esmenta com a estratègia per a estudiar és la
memorització. La manca d'estratègies es desprèn de la resposta al Context 4: en
Martí diu que estudia el dia abans d'un examen i que ho torna a estudiar
immediatament abans de l'examen. Diu que si comença a estudiar gaire abans del
dia de l'examen llavors se n'oblida el dia de l'examen.
OBJECTIUS
Cerca d'informació

ITEMS
Punts
1. Sol·licita aquest estudiant informació addicional
2
sobre la naturalesa exacta dels pròxims exàmens?
1
2. Sol·licita aquest estudiant informació addicional
sobre les seves expectatives o perferències en relació
als deures que se li assignen?
Cerca
d'Ajuda
del 2..Sol.licita aquest estudiant informació addicional
1
mestre
sobre les seves expectatives o perferències en relació
als deures que se li assignen?
8. Busca aquest estudiant l'ajuda del mestre per a sí
3
mateix quan se li presenten dificultats o dubtes per a
entendre un treball escolar?
Activitats
3. Manifesta que és conscient de com ho ha fet de bé en 3
d'autoavaiuació
un test o prova escrita abans que vostè li hagi posat la
nota?.
8 Busca aquest estudiant l'ajuda del mestre per sí 3
mateix quan se li presenten dificultats o dubtes per a
entendre un treball escolar?
1
12. Sol·licita més informació en relació a les seves
notes o avaluacions del seu treball escolar?
Establiment d'objectius i 4. Acaba les tasques abans o en el temps especificat?
4
planificació
5. Porta la feina al dia de manera que està preparat per
3
a participar a classe?
Motivació intrínseca
6. Manifesta interès en els assumptes del curs?
2
10. Es presenta voluntari per a tasques especials,
2
deures o activitats relacionades amb els treball del
curs?
2
Organització i transfor- 7.. Ofereix aquest estudiant informació rellevant que no
mació
s'esmentava en el llibre de text o en les discussions
prèvies de classe?
9. Pregunta a classe qüestions inusuals o penetrants?
3
1
11. Expressa i defensa opinions que poden diferir de
les del mestre o dels seus companys de classe?

X
1,5

2

2,3

3,5
2

2

Taula 46: Escala de Puntuació dels Resultats d'Aprenentage Autoregulat dels Estudiants.
Respostes del professor tutor del cas 5.

En resum, en Martí ha anat poc a escola i això fa que s'observi una manca
de les destreses necessàries per a millorar els aprenentatges. No té uns hàbits
d'estudi i tampoc sembla que tingui habilitats sobre com aprendre, encara que
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sembla que utilitza alguna estratègia de planificació i d'autosupervisió,
implicaria l'existència d'algunes habilitats metacognitives.

1.5.3.

L'ambient d'aprenentatge

En Martí creu que els seus professors de vuitè d'EGB tenien un bon
concepte d'ell com a estudiant. L'educadora pensa que realment és un noi
espavilat i amb capacitats per a l'estudi però que té un concepte excessivament bo
de sí mateix. Això coincideix amb l'opinió del seu professor tutor a FP, el qual el
considera un noi amb capacitats però que té un nivell d'aprenentatges no massa
elevat pel curs que està fent, malgrat que treballa prou com per a anar superant
les diferents assignatures. Les expectatives que els diferents professionals tenen
vers els estudis del noi són bastant discretes. Per una banda, encara que el vuitè
curs l'hagi superat, el noi té unes mancances que li fan difícil seguir els estudis
d'FP. Aquestes mancances es refereixen als aprenentatges adquirits, que acusen
tot el temps que en Martí va estar desescolaritzat, i a la manca d'hàbits d'estudi.
També es mostra escèptic el professor quant a la possibilitat que en Martí
segueixi els estudis de segon curs d'FP, malgrat que aquest primer curs l'està
superant bastant bé.
"Jo crec que és un noi que... que el primer se'l podrà treure, compto que si no
baixa, el primer se'l pordrà treure. El segon... després hi ha un salt, amb segon.
Vull dir no sé si... Si continua treballant, sí. Ara, si s'adorm una mica... És un noi
que rendeix però ho se li veu molt sobrat. Ara, se'n surt prou bé, eh., vull dir que
no és burro, no és burro." (EP)

No obstant, admet que havia pensat que li aniria més malament el curs i
que, en certa manera, l'ha sorprès una mica que el noi se'n surti bé del primer
curs. Creu que podrà passar al segon curs sense problemes.
"Jo comptava... o sigui, jo dic que sí perquè comptava que iria més malament i, de
moment, és un noi que, si no s'espatlla, passarà tranquil·lament al segon curs,
passarà a segon curs sense cap problema. Ara, si té una devallada o així... Però, en
principi, estem a meitat de curs, ha de passar tranquil·lament a segon. N'hi pot
quedar una o... Però, vaja, tinc apuntat com que l'any que ve que farà segon." (EP)

A en Martí li costa generalitzar què és el que li agrada més de l'estil
docent dels professors ja que la seva única referència és el vuitè curs. Assenyala
que li agradava un professor que era bastant estricte, però ho era, segons l'opinió
d'en Martí amb aquells alumnes amb qui calia ser-ho.
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A l'escola la relació amb els professors era molt bona. El fet de conèixer
la seva història i veure que, malgrat el temps que feia que no anava a escola, se'n
sortia i que, a més a més tenia una manera de fer més adulta que els altres nens de
la seva edat, va fer que li concedissin certs privilegis. D'altra banda, la sorpresa
que va suposar el noi respecte al que els professors esperaven trobar-se: un nen
"típic de centre" a qui li costa seguir els estudis per la quantitat de problemes
familiars que pateix, va fer que la relació amb els professors fos també bona. Així
ho explica la seva educadora:
"- Sobre la relació amb els professors?
- Perfecte. La tutora -i la tutora parlava per boca de tots- deia que els hi havia
sorprès, és clar, s'esperaven... El (Nom de l'escola) és un nivell, o sigui, ja hi veus
el tipus de nanos que hi van, nanos amb problemes i s'esperaven... Home, ells n'han
tingut de nens nostres i saben què és un nen amb problemes, i s'esperaven un tipus
de nen. I un nano que els hi porten de catorze anys, que fa cinc anys que no va a
escola, pues s'esperaven una cosa problemàtica. I els va sorprendre perquè diu, me
deia la tutora: "És que té costums adultes". I és veritat, té costums adultes. Deia,
per exemple, a l'hora del pati, tots sortiran a jugar i ell t'agafarà el diari i llegirà el
diari. És a dir, fa coses... O, per exemple, és un nano que fuma. Aleshores l'havien
de deixar sortir de l'escola per fumar... coses d'aquestes. Li van donar molts
privilegis que a d'altres no els donaven. Però és perquè s'ho va guanyar. S'entenia
molt bé i la tutora aol.ucinava, al.ucinava." (EE)

La relació amb els professors de l'institut, en canvi, sembla que és més
distant, tot i que no sembla que tingui cap problema amb els professors.
"- Cap parofessor me s'ha queixat. Jo crec que no els hi deu parlar gaire però
tampoc se li queixen. Ell no hi parla gaire amb els professors- crec, eh- però ningú
me s'ha queixat. "(EP)

Pel que fa a activitats curriculars cal dir que a en Martí li agraden les
Ciències Nuaturals, la Llengua catalana i l'Anglès. També li agrada fer esport.
Les Matemàtiques no li agraden gaire. L'educadora comenta que li agraden les
Ciències Naturals però que no estudiava mai i per això li anava malament aquesta
assignatura com també les Ciències Socials. Contràriament, al professor tutor de
primer d'FP li sembla que li assignatures en les que ha d'estudiar com la Història,
són les que li van més bé. Observem, per tant, que hi ha una diferència important
entre la percepció de l'educadora i la del professor. Pel que fa a activitats
concretes afirma que li agrada fer esport i dibuix, però que en general li agrada
tot el que es relacioni amb les Ciències Naturals. Prefereix fer exercicis que no
pas estudiar. Creu que el que el tipus d'activitat que li facilita més l'aprenentatge
és respondre qüestions que posa el professor.
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Només fan treball en equip al taller d'automoció i en Martí treballa
sempre amb un seu company que és, segons ha percebut el professor, l'únic amic
que té a l'institut. En referència al tema de la relació d'en Martí amb els companys
cal dir que la percepció que en té el noi i l'educadora per una banda, i la percepció
que en té el professor tutor per l'altra, són qualitativament diferents. El noi creu
que els seus amics de l'escola tenen un bon concepte d'ell. Al principi el noi va
tenir certs problemes perquè tenia quinze anys, ja treballava, i no havia tingut
gairebé mai cap mena de relació amb un grup de nois i noies de la seva edat. De
mica en mica es va anar relacionant amb els altres joves. L'educadora assenyala
que el noi ha anat de campaments i a un camp de treball i que no ha tingut cap
problema ni amb els monitors ni amb els companys. No obstant, en Martí té,
segons l'educadora, un aire de superioritat vers els seus iguals. No tolera gaire bé
les diferències. Vegem tres cites de l'educadora per a il.lustrar-ho.
"És una història... Però és diferent de la de la resta de nens. Aquí hi ha hagut
mogudes molt diferents de lo d'ell. Ell va arribar a un punt -perquè a vegades
t'explica coses que fan posar la pell de gallina- però va arribar a un punt que ho va
interiorizar i va dir: "M'he d'espavilar jo i passo de tothom", que és el que fa. Per
mi que té molt clar per on ha d'anar i tira recte. El problema és que a vegades tira
tant recte que s'emporta tothom que troba per davant."(EE)
"EU és perfecte i vol que tothom sigui perfecte. Ell no suporta les "medianies", que
dic jo, i... A la nostra comunitat tenim nens deficients, els té amargats, amargáis."
(EE)
"Ell vol ser l'amo i que tothom sigui com ell, a més a més. O sigui, podria ser l'amo
i tenir subordinats, que ja els té, eh. perquè ell té els subordinats. Però a més a més
vol que siguin perfectes." (EE)

A l'institut el professor tutor ha detectat que en Martí té alguns problemes
de relació. Té un sol amic i no es parla amb els altres. Ha detectat també cert
rebuig de la resta de companys envers el noi. El professor ho atribueix al fet que
el noi visqui en una institució i al fet que els nois d'aquesta edat els costa
d'acceptar les diferències.
"-1 amb els companys... deia que té molt pocs amics, no?
- Que jo sàpiga,un i prou. Però només se parla amb un,eh. I sembla que hi hagi
algun company que no es vulgui asseure al seu costat. L'altre dia, per exemple, vam
anar a vídeo, i no hi havia ningú al seu costat. Estava a les primeres files i al seu
costat... A l'altre costat hi havia el seu company -aquell que dèiem- i a mà esquerra
no tenia ningú. Llavors, uns que estaven sentats molt endarrera els vaig fer passar
al seu costat i, al veure que era ell, no s'hi van voler sentar. Els vaig obligar a
asseure-s'hi. Però davant d'ell van dir que no.
-1 no sap a què es po deure això? (...)
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' - Jo crec que deu se perquè ve d'un hospici. A aquesta edat són cruels, alguns. Els
nanos són una mica cruels a aquesta edat. Després ja ho superen però tenen aquesta
edat -catorze, quinze anys- que... Però en general, no aquesta classe, sinó en
general, a aquesta edat són cruels. Quan troben una persona amb defectes, quan hi
ha coses d'aquestes, vull dir, fan forat, eh." (EP)

Sembla, per tant, que a l'institut la relació del noi tant amb els professors
com amb els companys és molt més distant, i que té problemes per a relacionarse amb la resta dels companys de classe.

1.5.4.

Els resultats

El vuitè curs el va aprovar amb Notable. En Martí està content perquè ha
aconseguit treure's el graduat escolar a pesar del temps que feia que no assistia a
escola. En Martí considera que els seus resultats són bons encara que creu que no
està preparat per a fer uns estudis de batxillerat. Tant per als educadors com per
als mateixos professors de l'escola els resultats del noi van ser sorprenents, de
manera que tots ho van valorar molt positivament. La primera avaluació del
primer curs d'FP ha suspès homes una assignatura i obté qualficacions de
suficient, bé i fins i tot algun notable. El professor creu que les notes no són
dolentes. Pensa que si li hagués de posar una qualificació mitja li posaria una
qualificació de Bé. Pensa que el noi està en el nivell adequat. Realment s'havia
imaginat que les coses li anirien més malament però veu que pot aprovar el curs
sense cap problema i passar a segon.
De tot el que ha après en Martí creu que el que més li servirà seran les
Matemàtiques, la Llengua Catalana, la Llengua Castellana i l'ortografia. Encara
que li agraden les Ciències Naturals creu que ni aquesta assignatura ni les Socials
li serviran de res perquè ell el que vol és anar a treballar de mecànic i per això no
necessita saber els continguts d'aquestes matèries.

1.5.5.

Aspectes de l'entorn i motivació per als estudis

En Martí valora positivament que els educadors l'hagin dut a l'escola i
hagi tingut l'oportunitat de treure el Graduat Escolar, però considera que no li han
pas fet venir ganes d'estudiar.
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"Lo que me ha ayudado para estudiar es porque me han mandado al colegio, pero
darme más ganas de estudiar, no."(EN)

Per a l'educadora, que el noi mateix volgués obtenir el títol de graduat és
el que més l'ha empès a estudiar i el professor de l'institut també creu que és el
mateix "orgull" del noi, les ganes que té d'aprovar, el que fa que vagi superant les
assignatures. Però hi ha alguns aspectes de l'entorn que l'influeixen negativament.
Per exemple, el fet d'estar reclamat del Consulat del seu país d'origen produeix en
el noi una sensació de provisionalitat en el centre perquè sap que en qualsevol
moment li poden dir que el retornen al seu país. Això fa que a vegades el noi
estigui molt desmotivat.
"Clar , està molt penjat. I a vegades veus que s'ho agafa amb il·lusió però a
vegades: "Total pa' qué? Se me van a llevar"" (EE)

1.5.6.

Síntesi

Resumint els diferents aspectes que hem exposat es pot dir que, pel que fa
a les característiques d'en Martí com a estudiant:
•

•

En Martí té una elevada autoestima que és percebuda tant per a
l'educadora com pel professor com a excessiva. Amb tot, i pel que fa als
estudis, en Martí és conscient que té algunes mancances.
Té una actitud positiva vers els estudis en el sentit que no rebutja res del
que se li demana, assisteix a classe i fa els treballs que li corresponen. Es
mostra motivat per a aprovar les assignatures, però no es veu que tingui

un gran entusiasme per als estudis.
• * En Martí està motivat per a aprovar, tal com dèiem, però no sembla que

•

tingui una elevada motivació per a l'èxit. Es
s'autoresponsabilitza dels seus aprenentatges, però
amb precisió.
Valora positivament els resultats que va obtenir a
perquè va superar les seves pròpies expectatives i
posat els educadors i els professors.
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pot dir que el noi
no ho podem afirmar
vuitè d'EGB, sobretot
les que en ell havien

Per les seves característiques sociofamüiars es pot dir que en Martí es
troba en situació de risc. Però ell té molt clar que vol aconseguir una feina i que
per això li cal estudiar.
Pel que fa al procés d'autoaprenentatge podem destacar:
•

•
•

No es pot dir que en Martí tingui uns hàbits d'estudi assolits. La
insistència dels educadors perquè fes les tasques escolars sembla haver
sigut una variable important pequé el noi aconseguís aprovar el curs.
Sembla desconèixer estratègies sobre com aprendre. Pren apunts o fa
resums, per exemple, si li demana el professor.
Quan a habilitats metacognitives, de les dades es desprèn que quan una
cosa l'interessa molt posa en funcionament algunes d'aquestes destreses,
com la planificació de les tasques i l'autosupervisió.

En relació a Vambient d'aprenentatge cal destacar els següents punts:
•

En Martí té poca experiència escolar com per a poder generalitzar quin
tipus de professors li agraden més.
• Mentre que durant el vuitè curs la relació amb els professors era bona, a
primer curs d'FP aquesta relació és força més distant, malgrat que no
•

sembla que tingui problemes amb cap professor.
Hi ha discrepàncies quant al tipus ^assignatures o de tasques curriculars
que en Martí prefereix. Mentre que el noi diu que li agraden molt les
Ciències Naturals i el professor opina que li agraden les matèries com
Ciències Naturals o Història, l'educadora pensa que les assignatures com
les que hem esmentat no li agraden perquè són assignatures que exigeixen
"estudiar" els continguts. En canvi, li agraden les llengües, per a les que
diu que té certa facilitat. Les matemàtiques no li agraden tot i que pensa

que li seran útils en un futur.
« La majoria de treballs que han de fer a l'institut són individuals pel que es
fa difícil saber la seva preferència. Amb tot, els treballs en equip els fa
amb el seu únic amic, que és a la vegada l'únic company amb qui es
•

comunica.
La percepció de la relació d'en Martí amb els seus companys també és
diferent segons si la descriu l'educadora o si la descriu el professor.
Sembla que durant el vuitè curs no va tenir problemes amb els companys
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ni de l'escola ni de les activitats que va realitzar durant l'estiu. En canvi, a
l'institut sí que té problemes de relació i el professor ha percebut un cert
rebuig dels companys vers el noi, rebuig que atribueix al fet que els
companys sàpiguen que en Martí viu en un centre educatiu.
Pel que fa als resultats que en Martí està obtenint aquest curs cal dir
només que també són millors del que el professor s'esperava. El noi treballa el
suficient per a aprovar les assignatures i en el que porta de curs ha superat totes
les assignatures menys una.
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2.

COMPARACIÓ DELS CASOS

Després d'exposar els resultats de l'estudi per a cada un dels casos
individuals passem a comparar els cinc casos. D'aquesta comparació n'obtindrem
algunes tendències sobre variables que han estat rellevants com a factors
protectors en aquests casos d'alt risc. Estructurem la comparació seguim el
mateix esquema que hem seguit per cada cas, és a dir, comparem els casos en
base a les característiques dels estudiants, les característiques del procés
d'autoaprenentatge, els trets de Vambient d'aprenentatge, els resultats i les
cracterístiques de l'entorn relacionades amb la motivació per als estudis. Ens
servirem de les taules 47 a 52 per a resumir la tendència de cada un dels casos en
cada una de les variables de l'estudi.
Hem pogut observar que hi ha bastant heterogeneïtat entre els casos i que,
per tant, la comparació resulta bastant complexa. Després de fer l'estudi per a
cada cas observem que n'hi ha dos que s'adeqüen més que els altres al perfil
d'estudiants en situació de risc que han aconseguit reeixir a l'escola: la Cristina
(Cas 1) i l'Imma (Cas 3). Totes dues han superat amb èxit el primer grau de
Formació Professional i han volgut continuar estudiant el segon grau. La Cèlia
(Cas 4) també respon bastant a aquest perfil però està fent segon curs d'FP i
sembla que té algunes dificultats per a superar amb èxit les diferents assignatures.
En David (Cas 2) es troba en un moment difícil. Tot i que en el moment de
l'entrevista amb el noi aquest es mostrava molt motivat per a estudiar i sobretot,
per a aprendre, l'entrevista posterior amb la seva professora ens mostra un noi
menys entusiasmat, preocupat pel canvi que esdevindrà aviat, quan compleixi els
divuit anys, amb més dificultats per a centrar-se en els estudis. Finalment, en
Martí (Cas 5) és un cas totalment atípic. Malgrat la seva manca d'escolarització
ha aconseguit superar amb èxit l'EGB i ara està superant les expectatives que
sobre ell havien posat els professors. A pesar de les dificultats, de la seva manca
d'hàbits per a l'estudi està superant el primer curs de Formació Professional amb
relatiu èxit.

395

2.1. Característiques dels estudiants
Observem que, malgrat que no tots els nois es consideren uns bons
estudiants, sí que creuen que tenen algunes habilitats, algunes aptituds o
capacitats per a l'estudi. Així, en David creu que és intelligent, que té
imaginació i que no li cal dedicar molta estona a estudiar. Tant la Cristina com
l·Imma pensen que tenen capacitats per a estudiar. L'Imma i la Cèlia pensen que
tenen una bona memòria. El que sembla que té un concepte més elevat de sí
mateix és en Martí. Els professors i els educadors consideren que en Martí té un
concepte de sí mateix excessivament elevat.
Les tres noies mostren unes actituds positives vers l'escola i vers
l'aprenentatge. En Martí i en David es mostren menys entusiasmats per a l'institut
i per als treballs que se'ls assignen. Amb tot, assisteixen a classe i fan les tasques
que se'ls demanen. Cap dels nois mostra un rebuig vers l'institut i tots tenen una
bona disposició per a aprendre, encara que, en general, depèn bastant de la
matèria de la qual es tracti. Quant a la motivació, tant la Cristina com l'Imma es
mostren molt motivades per als estudis i per a l'aprenentatge. En David sembla
estar més motivat per aquelles tasques que li permeten mostrar la seva
intel·ligència i potenciar la seva imatge de persona culta. La Cèlia està motivada
per a aprendre. En Martí, en canvi, no manifesta gaire motivació per a realitzar
les tasques acadèmiques però sí que ha manifestat que té intenció de finalitzar els
estudis de Formació Professional.
Hi ha un aspecte important que pot incidir en la motivació i en les actituds
dels nois, al qual ja ens hem referit en tractar els casos individualment. És el fet
que, en complir els divuit anys, aquests joves hauran d'independitzar-se, la qual
cosa implica trobar una feina que els permeti mantenir-se. De manera que, per
més motivats que puguin estar, per més ganes i disposició que puguin tenir per a
continuar els seus estudis, saben que tindran dificultats per a seguir per causa dels
problemes per a compaginar estudis i treball, no només en relació al temps sinó
en relació a l'aspecte econòmic. Aquesta incertesa en el futur fa que els nois es
desanimin, es preocupin i esdevinguin menys interessats en els assumptes
acadèmics. L'Imma i la Cristina estan ja compaginant estudis i treball. En David
s'ha trobat el moment del canvi a mig curs, la Cèlia s'hi haurà d'enfrontar aviat i
en Martí, a més d'aquesta incertesa, es troba amb el problema de desconèixer
quant temps podrà viure a l'Estat espanyol, o si hi podrà viure definitivament.
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Cas

Taula 47: Característiques dels estudiants (1: Cristina; 2: David; 3:Imma; 4: Cèlia; 5: David)

En Martí té molt bon concepte de sí No té una actitud negativa però tampoc No se'l considera un noi molt motivat
mateix, no només com a estudiant, sinó se li veu un gran entusiasme per als perquè mai fa res més del que se li
en tots els aspectes. Té una elevada estudis.
demana, però no regutja res del que li
autoestima.
diuen que faci. S'hja observat que el noi
té ganes de finalitzar els estudis

Valora positivament el rendiment que va
obtenir a vuitè curs d'EGB, sobretot
jerque va superar les seves pròpies
expectatives i les que en ell havien posat
els educadors i els professors.

Percep el seu rendiment durant l'EGB
com a pitjor del que ha obtingut en el
primer curs d'FP:

Té tendència a un lloc de control extern
ja que atribueix la causa dels seus èxits a
variable que no pot controlar com les
seves habilitats o la sort. Amb tot, la noia
reconeix que li falta esforçar-se més en
els
estudis.
Contradiccions
entre
l'educadora i la pofessora pel que fa a la
motivació per a l'èxit.
No té una motivació per a l'èxit molt
elevada però sí que vol aprovar les
assignatures. S'esforça en els coses que
l'interessen; en les altres, fa el minim. És
difícil saber fins a quin punt és
autoresponsable dels seus aprnenentatges.

Espera aprovar segon curs i poder
continuar tercer. Malgrat tot, no està
gaire motivada per als estudis però sí per
a aprendre

Li agrada anar a l'institut i li agraden els
estudis que està realitzant. Amb tot, la
seva actitud depèn bastant de les
assignatures

Ha anat aprovant els cursos anteriors
però sembla que no li ha costat gaire
esforç.

Percepció del seu rendiment anterior com
a positiu, exceptuant el parèntesi de
primer de BUP

Rendiment anterior

Autoresponsable dels seus aprenentatges: L'Imma percep el seu rendiment anterior
tendència a un lloc de control intern i com a positiu.
elevada motivació per a l'èxit. Gran afany
de superació

No està massa motivat per als estudis en
general però sí per a determinades
tasques la realització de les quals li
permeti demostrar la seva intel·ligència o
la seva cultura. Ara bé, és un noi amb
molta curiositat i està motivat per a
aprendre coses.

Actitud no massa positiva perquè no li
agraden els estudis que està fent Però és
una persona bastant intestable en les
seves actituds i en les seves motivacions.
Assisteix regularment a classe

No té un bon concepte de sí mateix com
a estudiant perquè sap que no s'esforça
gaire en els estudis. Però sí que es
considera una persona intel·ligent, culta i
imaginativa. Creu que no li cal dedicar
molt de temps a estudiar per a aprendre el
suficient com per anar aprovant les
assignatures
Es considera una estudiant "normal",
perquè no suspèn, però tampoc té
qualificacions d'excel.lent. Creu que té
una bona memòria. L'educadora creu que
l'Imma té un concepte de sí mateixa com
a estudiant fins i tot excessivament
elevat, mentre que per a la professora, la
noia, més que un bon concepte com a
estudiant, creu que ella està convençuda
que és capaç d'estudiar.
No es considera una bona estudiant
perquè creu que és desorganitzada, però
sí que pensa que és una persona que
comprèn les coses de seguida i té molta
memòria.

Autoresponsabilitat
els
aprenentatges
Autoresponsable dels seus aprenentatges
tendència a tenir un lloc de control intern,
atribuir els seus fracassos a la manca
d'esforç, i elevada motivació per a l'èxit.
Considera que els estudis són un element
clau per a sortir de la situació en la qual
es troba
Sembla que el nivell d'autoresponsbilital
en els aprenentatges és baix: té tendència
a un lloc de control extern i només està
motivat per a l'èxit en determinades
tasques que l'interessen especialment.

Actitud positiva vers l'escola i, sobretot, Està motivada per als estudis. Voldria
vers l'aprenentatge. Està ben disposada a continuar estudiant però preveu que
fer les tasques que se li assignen.
tindrà dificultats. Està motivada per a
aprendre.

Motivació vers l'escola i el treball
escolar
Elevada motivació per a l'aprenentatge i
els estudis

Actituds vers l'escola i el treball
escotar
La noia creu que és bona estudiant si s'hi Actituds positives vers els estudis i
esforça. Se sent capaç de continuar els l'aprenentatge
estudis i, fins i tot, d'anar a la universitat.

Autoestima-Auíoconcepte

La Cristina i l'Imma són les dues noies que es pot dir que es senten més
autoresponsables del seu aprenentatge. Totes dues atribueixen les causes dels
seus èxits i fracassos a variables que poden controlar, com ara al seu esforç.
Tenen un afany de superació important i mostren una actitud orientada a l'èxit,
malgrat que els seus resultats no siguin del tot satisfactoris. També en Martí
sembla que tingui una elevada motivació per a l'èxit. Tant en Martí, com la Cèlia
i en David sembla que tenen un lloc de control més extern: tendeixen a atribuir
part dels seus èxits a la sort, en part, i a les seves habilitats o capacitats. De totes
maneres es manifesten algunes contradiccions entre les percepcions de les
educadores i les dels professors en aquest punt. Pel que fa a la reflexivitat o
impulsivitat, variable que havíem inclòs dins del procés d'autoaprenentatge, hem
de dir que la informació obtinguda mitjançant les estrevistes és bastant poca, pel
que es fa difícil poder comparar els casos en aquest punt.
Excepte en el cas de la Cèlia, tots els altres joves consideren que el seu
rendiment anterior és positiu, i tenen una bona percepció del que ha estat la
trajectòria escolar quant a qualificacions.

2.2. Característiques del procés d'autoaprenentatge
Dels cinc casos, els dos que semblen tenir uns certs hàbits adquirits en
relació a l'estudi són la Cristina i l'Imma. Totes dues són constants en l'estudi, es
planifiquen les tasques i saben concentrar-se a l'hora de realitzar a casa les
tasques escolars. Fan les tasques que se'ls assignen, tot i que l'Imma té ara certs
problemes per a portar la feina al dia per causa del seu treball com a auxiliar de
clínica. Totes dues són bastant autònomes a l'hora de realitzar el seu estudi fora
de l'institut, de manera que els eudadors no els han de controlar ni han d'insistir
perquè estudiïn. La Cèlia també fa sempre les tasques però segons el que es
desprèn de l'estudi, no sembla gaire organitzada. En David i, sobretot, en Martí,
tenen pocs hàbits adquirits. En David és poc constant i poc organitzat però té
l'avantatge que no li costa gaire concentrar-se en la feina quan una actitivat
l'interessa molt. En Martí acusa una manca d'hàbits d'estudi pel fet que no ha
estat molts anys desescolaritzat. Amb tot, sigui perquè els educadors del centre li
controlen o sigui per la seva voluntat de "quedar bé" davant del professor, sol
presentar sempre les tasques fetes.
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Pel que fa a les habilitats sobre com aprendre, cal dir que els cinc nois
coneixen bàsicament dues estratègies: prendre apunts i fer resums, però que no
les utilitzen de forma espontània. Dóna la impressió que agafen apunts quan el
professor els ho demana explícitament i el mateix passa amb els resums i els
esquemes. Potser és l'Imma l'únic cas que sembla utilitzar algunes d'aquestes
estratègies de forma més espontània, com a estratègia per a aprendre, per a
organitzar la informació. També és l'única que esmenta el fet de demanar ajuda al
professor quan una cosa no l'entén, com a estratègia per a millorar el seu
aprenentatge.
Cai
1

Hàbits d'estudi

Habilítate
aprendre

sobre

com Habilitats metacognitives

Té certs hàbits de planificació.
És constant en l'estudi i es
concentra en les tasques.
Acaba sempre les tasques que
se li assignen i porta sempre la
feina al dia.

Coneix algunes habilitats
sobre com aprendre: agafar
apunts, fer resums, fer
esquemes, però té dificultats
per a utilitzar-les de forma
espontània, sense que li
demani el professor.
Pocs hàbits d'estudi: poca No utilitza gaire habilitats
constància, poca planitifícació d'aquest tipus: agafa apunts de
i organització de les tasques. tant en tant, quan l'interessa.
Sembla que no li és difícil
concentrar-se.

2

3

4

; 5

Sembla que té una hàbits
d'estudi:
constància,
organització de l'estudi, de
manera que els educadors no li
han de dir fes respecte als
deures. Segons la noia, el que
li costa més és concentrar-se.
Manca d'hàbits d'estudi: no
s'organtiza la feina, però
sembla que sí que té certa
constància ja que sempre duu
les taques fetes.
No té uns hàbits adquirits. Fa
les feines però perquè els
educadors li exigeixen que s'hi
dediqui

Sembla que tingui poques
habilitats metacognitives.

Sembla que tingui certes
habilitats per a organitzar i
transformar la informació i per
a autosupervisar les tasques.
Quan l'interessa realment la
tasca que està fent posa en
acció
algunes
d'aquestes
destreses, però no les utlitza
de forma generalitzada.
Coneix algunes -poques- Utilitza algunes habilitats
habilitats sobre com aprendre: metacognitives de planificació
agafar apunts, fer resums, i autosupervisió de les tasques
demanar ajuda als professors, i
les utilitza.
Pren apunts i fa resums en
funció del que se li demana a
les assignatures, però no en fa
un ús espontani.
Sembla
que
desconeix
estratègies
sobre
com
aprendre: pren apunts i fa
resums quan li demana el
professor.

Sembla que realitza certa
planificació de les tasques
però no es pot dir que la noia
posseeixi moltes habilitats
d'aquest tipus
Quan una cosa l'interessa molt
posa en fucionament algunes
d'aquestes destreses, com la
planificació de les tasques i
l'autosupervisió.

Taula 48: Característiques del procés d'autoaprenentatge (1: Cristina; 2: David; 3:Imma; 4:
Cèlia; 5: David)

Les habilitats metacognitives són difícils d'inferir a partir de les
entrevistes i de les dues escales. Necessitaríem molta més informació per a saber
fins a quin punt posseeixen algunes d'aquestes habilitats. No obstant, podem
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apuntar a partir de la informació obtinguda que, tot i que no són massa conscients
d'aquests tipus d'habilitats, sí que tenen certa habilitat per a planificar una tasca
d'aprenenentatge i per a autosupervisar les tasques en busca d'errors, que
després corregiran. De totes maneres, en general aquestes habilitats s'activen
quan la tasca que tenen al davant els motiva molt, els interessa especialment.

2.3. Característiques de l'ambient d'aprenentatge
Els cinc joves pensen que tant els professors com els educadors tenen un
bon concepte d'ells com a estudiants, i gairebé tots creuen que els professors
estan convençuts que si treballessin i s'esforcessin més obtindrien uns millors
resultats acadèmics Aquesta percepció coincideix bastant amb les opinions dels
educadors i dels professors respecte a cada un dels nois. Tots consideren que els
nois i noies tenen capacitats, aptituds per a l'estudi, però que els falta esforç, els
manquen hàbits. Les expectatives dels professors i dels educadors respecte als
estudis dels nois són bastant discretes, en general. D'una banda, creuen que els
falta més esforç personal per a anar superant els cursos; de l'altra, veuen que
aquests nois tenen uns condicionants, es troben en unes circumstàncies que no els
faciliten gens que puguin seguir estudiant. Per això, tant educadors com
professors prefereixen ser realistes: que els nois i noies puguin continuar els seus
estudis depèn, en gran mesura, de les possibilitats econòmiques dels joves quan
compleixin els divuit anys.
Quant a V estil docent dels professors hi ha coincidència en els cinc casos a
considerar com a més rellevants els aspectes referits a les actituds dels professors
vers els seus alumnes, més que no pas al que podríem anomenar "aspectes
tècnics" de l'ensenyament. Els nois valoren que un professors es preocupi que els
seus alumnes aprenguin, que es facin entendre, que crein un ambient agradable a
la classe que els motivi a participar, que es preocupin per als estudiants i que
intentin ajudar-los. En tots els casos es valora aquesta relació més personal entre
alumne i professor, i l'actitud d'ajuda i de guia a l'estudiant.
Pel que fa a la relació de cada un dels estudiants amb els professors,
sembla que cap dels casos ha tingut problemes amb els professors. Són nois i
noies que causen bona impressió als professors. En el cas de la Cèlia i d'en Martí
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Creu que els professors tenen un
bon concepte d'ella com a estudiant.
El concepte que tenen els professors
és positiu en tant que és una noia
que entén bé les coses , que té
coapacitas per a l'estudi, però no se
la considera una bona estudiant
perquè no s'esforça i no obté unes
qualificacions altes.
Els professors tenen un bon
concepte d'ell. Creuen que té
capacitats per a l'estudi però que té
un concepte excessivament elevat de
sí mateix.

4

5

3

Característiques

i

Degut a la seva poca experiència
escolar, a en Marti li costa
generalitzar què és el que més li
agrada de l'estil docent dels
Drofessors.

Expectatives discretes. El professor
es mostra escèptic quant a la
possibilitat que el noi passi a segon
curs, malgrat que el primer curs
'està superant bastant bé. Admet
que l'ha sorprès que el noi se'n surti
tan bé aquest primer curs.

A l'escola la relació amb els
professors era molt bona. A l'institut
la relació és més distant, tot i que no
té problemes amb els professors.

Creu que els seus amics de l'escola
tenien un bon concepte d'ell. A
'institut només té un amic i s'ha
detectat cert rebuig dels companys
de classe vers ell.

Relació positiva amb els professors, Li agrada que els seus companys No sap quin concepte tenen els seus
tot i que hi té bastant poca relació. siguin sincers i que hi hagi un bon amics d'ella però sap que alguna
No té problemes amb els professors. ambient de companyonia a classe.
amiga la considera una persona
intel·ligent i treballadora.

Bona relació amb els professors, els Li agrada que els seus companys Bona relació amb els companys, és
una noia ben acceptada.
causa una bona impressió i els siguin sincers.
professors tendeixen a ajudar-la.

Li agrada veure que els professors
tenen ganes de treballar, que
s'esforcen a fer bé les classes i que
ajuden els alumnes quan aquests
tenen problemes per a entendre
alguna cosa. Li agrada que les
classes siguin amenes i que els
professors actualitzin els continguts.
Que facin la classe a gust.
Li agraden els professors que es fan
respectar i que expliquen les coses
de tal manera que faciliten la
comprensió de la matèria per part
ddels estudiants.

Expectatives positives quant a la
continuació dels estudis però estan
condicionades per la situació en la
qua es trobarà la noia en complir els
divuit anys.

Expectatives discretes. Si la noia
treballés més podria acabar la
Formació Professional. Amb tot,
això està condicionat per les
circumstàncies de la noia.

La relació amb els professors és
bona, segons la professora. Segons
l'educadora, aquesta relació no és
massa bona perquè a en David li
costa acceptar els límits

Li agrada que els professors es
preocupin que els esu alumnes
aprenguin. No li agrada que els
professors ofereixen als alumnes uns
continguts excessivament traballats i
pautats.

Se sent bé a la seva classe actual.
Sap que pot comptar amb les seves
companyes si algun dia necessita
alguna cosa. Li agrada que respectin
la seva intimitat i que no li facin
preguntes sobre la seva situació
familiar
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La relació amb els companys és
bona. Creu que els companys la
consideren una bona estudiant. Té
un gran desig de ser acceptada tan
pels companys com pels professors,
i de donar una bona imatge de sí
mateixa. Li agrada relacionar-se
amb la gent, ser amiga de tothom i
evita crear problemes.
Relació bona però no es relaciona
amb tothom. Sembla que el seu
desig de mostrar una imatge de
persona intel·ligent, de persona
culta, ocaciona alguns problemes de
relació.

preferències Relació amb els companys

'^^O^^ÍÍ^SÍsSík^í^'^^ííiiS:

Expectatives bastant discretes. El
curs anterior es mostraven més
optimistes quant a les possibilitats
del noi.

ípoíi^iiSíí^
Concedeix molta importància a la
relació que els professors tenen amb
els seus alumnes: li agrada que els
coneguin, que els respectin i que
sàpiguen valorar cada persona
individualment.

'3jiÍÍJi^'^$M®ÜÍ$ïí*^£$&

Li agrada que els professors facin
les classes "actives": que els
professors motivin la participació
dels alumnes. Li agrada que els
professors s'esforcin per a fer-se
entendre i que facin les classes
agradables

ÉiïiÉsPiiliÉiiii··

Bones expectatives quant a la
possiblitat de continuar estudis,
malgrat que aquesta possiblitat
dependrà de les condicions de
l'entorn de la noia i de la seva
situació econòmica.

Éipíctatives que: eb professors i
ÍÍÍ^cliot!s:ïenèl|é;ïii^ÍÍiPÍ

Taula 49: Característiques de l'ambient d'aprenentatge. Els professors i el context (1: Cristina; 2: David; 3:Imma; 4: Cèlia; 5: David)

En David sap que els professors
pensen que podria obtenir uns bons
resultats acadèmics però que li falta
esforçar-se un amica més. Els
professors i els educadors creuen
que el noi té aptituds i capacitats per
a estudiar però que li falten els
hàbits necessaris per a poder
estudiar.
Concepte positiu de la noia com a
estudiant La consideren una noia
intelligent i conscient de les seves
possibility. Creuen que no
necessita un gran esforç per a
estudiar.

2

1

Goncepte i que e) professor/»: :¡
r^ücàdòr^ tehéhtfèl^estudfaíit
Bon concepte de la noia com a
estudiant

flap!

la relació amb els professors és més distant, tenen menys relació, però no tenen
problemes amb ells. També tots ells tendeixen a percebre que els seus companys
tenen bon concepte d'ells com a estudiants i com a persones. Exceptuant en
Martí, que sembla que té alguns problemes a l'Institut, en David, la Cristina
l'Imma i la Cèlia tenen bona relació amb els companys. Els agrada que els
companys els respectin, que siguin sincers i que hi hagi un bon ambient de
companyonia a classe. Tots ells tenen un desig de ser acceptats per als seus
companys: La Cristina s'esforça per a donar una bona imatge de sí mateixa
intentant fer amics i ser amiga de tothom; en David intenta donar una imatge de
persona intel.ligent i culta; l'Imma i la Cèlia -sobretot aquesta darrera- procuren
passar desapercebudes. La Cèlia ha demanat explícitament a la seva tutora que no
expliqui res referent a la seva situació i ella parla dels seus pares i dels seus
germans com qualsevol altra persona de la seva edat. D'aquesta manera, evita ser
rebutjada pel fet de viure unes circumstàncies diferents als altes companys de
classe.
En Martí no havia tingut problemes a EGB. Ha anat a colònies i a
campaments i tampoc n'ha tingut. A l'Institut sembla que té alguns problemes per
a ser acceptat, problemes que el professor atribueix al fet que els nois saben que
viu a la Llar Infantil.
La majoria dels nois prefereixen aquelles assignatures que estan més
relacionades amb l'especialitat que estan cursant, excepte a en David, a qui no li
agrada l'especialitat que li ha tocat fer. Quant a tasques i activitats concretes que
prefereixen els nois hi ha alguns trets comuns. Tots ells saben quines són les
tasques que més prefereixen i quines els agraden menys. La Cristina, l'Imma i la
Cèlia afirmen que els agrada escriure i llegir, tot i que cap d'elles destaca en
aquestes habilitats. Més aviat, les seves professores troben que tenen problemes a
l'hora d'expressar-se per escrit.
A l'aula treballen individualment la majoria del temps pel que resulta
difícil establir clarament si prefereixen treballar individualment o en equips. En
David i la Cèlia prefereixen el treball individual perquè creuen que així els
professors poden avaluar millor cada persona. L'Imma i la Cristina s'adapten
fàcilment a treballar en equip també sembla que prefereixen el treball individual
quan una tasca els interessa especialment. El que es desprèn de les respostes dels
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nois és que treballar en equip signíïca per a ells repartir-se la feina i després
agrupar-la en un sol treball.

Cas

i

:

2

Assignatures
Prefereix les assignatures de
l'especialitat:
Tecnologia,
Puericultura i Pràctiques

Organització del treball a Faula
A la Cristina li agrada fer treballs
en equip però la majoria dels
treballs a l'aula són individuals.

Li agrada la Història, la Literatura i Prefereix el treball individual que
les Ciències Naturals.
el treball en equip

3

Li agraden les Matemàtiques, la
Gimnàstica i les assignatures de
l'especialitat d'Auxiliar de Clínica
i, actualment, les de l'especialitat
de Llars d'Infants: Puericultura i
Psicologia.

Li agrada treballar en equip però si
és alguna cosa que realment
l'interessa, prefereix treballar de
forma individual. La majoria del
treball que fan és individual.

4

Prefereix les assignatures de
l'especialitat
d'Administratiu:
Pràctiques,
Tecnologia
i
Mecanografia.
Li agradaven les Ciències Naturals,
la Llengua catalana i l'anglès.
Diferències quant a la percepció de
l'educadora i del professor sobre
quines assignatures prefereix en
Marti.

Prefereix el treball individual

5

Tasques i activitats
Prefereix les tasques que li
ofereixen coneixements que tenen
una aplicació directa. Ella afirma
que li agrada escriure però la seva
professora cre que té dificultats
tant per a l'expressió oral com
ecrita.
L'actitivat que la noia creu que li
facilita més l'aprenentatge és
l'expilcació del professor/a a la
classe.
Li agraden totes les actitivats a
través de les quals pot demostrar el
seu nivell cultural i intel·lectual:
actitivats que impliquin debat o
raonament. L'actitivat que més
l'ajuda a prendre és l'explicació del
professor a la classe.
Li agrada fer esport, llegir, escriure
i fer treballs de les assignatures
preferides. Noi li agrada estudiar
per a preparar-se un examen. Una
cosa que li ajuda molt a aprendre
és saber què ha fet malament:
l'avaluació qualitativa que fa el
professor de les seves tasques
l'ajuda a millorar el seu
aprenentatge.
Li agrada molt escriure, fer
exercicis de comptabilitat, llegir
alguns llibres.

Fan poc treball en equip. Quan en Prefereix fer exercicis que no pas
fan, el fa sempre amb un noi que és estudiar. Creu que el que li facilita
més l'aprenentage és respondre
l'únic amic que té a l'institut.
qüestions que li posa el porfessor.

Taula 50: Característiques de l'ambient d'aprenentatge. El currículum (1: Cristina; 2: David;
3:Imma; 4: Cèlia; 5: David)

2.4. Els resultats
Quan a la valoració que fan dels seus resultats a l'institut els nois pensen
que són bons, però que podrien ser-ho molt més si treballessin i si s'esforcessin
més. Els professors i els educadors tendeixen a valorar aquests resultats
positivament i en aquesta valoració tots tenen presents les circumstàncies en les
quals viu el noi o la noia.
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1
2

3

4

5

ValÒiraèi6;::déÍiííséus:reSUlfats:i:tfèlSíSèüSfapl«nèntatgeS
~"
Considera que els seus resultats en els estudis són bons, opinió que coincideix ambla^
de la seva educadora i la seva professora tutora.
Són menys positius del que podrien ser, sobretot en aquest segon curs d'FP. El nòT
creu que si s'esforcés obtindria uns millors resultas però que no ho perquè en té prou
escoltant a classe per a aprovar.
Té alguns problemes per a superar les assignatures de tercer curs d'FJP. L'aparició dels
problemes ha coincidit amb l'inici d'un treball en un Hospital de manera que ha de
compaginar estudis i treball.
La Cèlia no valora massa positivament els aprenentatges realitzats a l'scola. En canvi
creu que el que fa a l'institut li servirà per a poder accedir a un lloc de treball. Creu
que les qualificacions acadèmiques a FP són millors de les que tenia a EGB. L
aprofessora creu que podria millorar el seu rendiment si treballés una mica més.
Creu que els seus resultats a EGB són bons però és conscient que no està preparat per
a accedir a un batxilllerat. Tant professors com educadors valoren positivament els
resultats perquè han superat les expectatives que tenien vers el noi.

Taula 51: Els resultats (1: Cristina; 2: David; 3:Imma; 4: Cèlia; 5: David)

2.5. Aspectes de l'entorn i motivació per als estudis
En tots els casos existeix una motivació per a aconseguir viure unes
circumstàncies millors de les que han viscut els pares d'aquests joves. Sembla
que les dificultats han servit per a motivar-los a buscar alguna cosa millor, a
millorar la seva situació per la qual cosa els estudis se'ls han presentat com una
oportunitat per a aconseguir una feina que els permeti una posició econòmica i
social millor de la que han viscut els seus pares. Les circumstàncies adverses els
han fet reaccionar i cada un, a la seva manera i amb alts i baixos, intenta buscar
en els estudis el mitjà per a canviar les seves condicions de vida. Hi ha també la
motivació de no ser "diferent" dels altres, de ser acceptat i de no ser etiquetat corn
un jove amb problemes.
Sembla també que en gairebé tots els casos ha jugat un paper important la
presència de models: els educadors que estudien, un pare amb curiositat, altres
companys de la mateixa edat que estudien, han estat vistos per aquests joves com
a models a seguir.
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Cas
I

Z

3

4

5

C^íiactèPÍStiquésideílíèWtòmírèHé^htsíperíaí]ài:inQth'àcia;pèi;:àIS;èstüdis
Un aspecte ha estat el veure que les educadores del centre on vivia estudiaven. Ella
pensava que també ho podia fer. L'altre asepcte ha estat l'adonar-se de les condicions
de vida de la seva mare la qual cosa l'ha motivat a estudiar per tal d'aconseguir una
situació millor que la de la seva mare.
L'ha influït el fet que fos considerat un nen intelligent a l'escola; el fet que el pare
tingués molta curiositat intel·lectual; i les inquietuds i motivacions dels educadors i
altres persones que l'envolten , que fan que senti curiositat per a conèixer coses noves.
L'educadora pensa que el fet d'integrar-se en un grup de nois i noies escoltes, de la
seva edat, l'ha ajudat a estar motivada per als estudis. La professora creu que també
l'ajuda el fet que a la classe hi hagi un grup de noies que segueixen bé els estudis. La
noia veu en el fet d'estudiar un camí per no trobar-se igual com s'han trobat els seus
pares.
Ella no s'ho ha plantejat mai. La professora creu que el mateix fet d'anar a l'institut li
serveix de desconnexió en relació a l'entorn on viu. Allà és una noia més, ningú
coneix els seus problemes i, per tant, es comporta com qualsevol altra estudiant.
Els aspectes de l'entorn més aviat l'han influït negativament. Tant d'educadora com el
professor creuen que eren les seves mateixes ganes d'obtenir el graduat escolar, les
seves popíes ganes d'aprovar, el que el motiva per a anar estudiant.

Taula 52: Aspectes de l'entorn i motivació per als estudis (1: Cristina; 2: David; 3:Imma; 4:
Cèlia; 5: David)

3.

CONCLUSIONS DE L'ESTUDI DE CASOS

L'objectiu de l'estudi de casos consistia a esbrinar si hi havia alguna
variable de les que havíem inclòs en el model que es pogués considerar rellevant
per a explicar l'èxit escolar de subjectes en situació de risc i, per tant, que es
pogués considerar que havia contribuït a compensar les dificultats derivades del
fet de trobar-se en situació de risc. L'estudi de cada un dels casos i la comparació
d'aquests ens aporta elements que ens ajuden a comprendre perquè aquests
estudiants que s'han trobat en unes condicions familiars i socials desfavorables
han pogut assolir un nivell important d'èxit escolar. Ens interessava estudiar
aquestes variables a partir de les percepcions dels propis estudiants,
corroborades, matisades o contradites pels seus educadors i pels seus professors.
A partir de la comparació dels casos observem que hi ha un seguit
d'aspectes que poden haver actuat com a factors protectors del risc de fracàs
escolar, és a dir, factors que han contribuït a fer que aquests joves fossin menys
vulnerables a la incidència dels factors de risc derivats principalment de les
condicions sociofamiliars.
Quant a les característiques d'aquests joves més vinculades als
aprenentatges observem el següent:
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1. Tots els nois i noies tenen un concepte positiu de sí mateixos. No és que tots
es considerin uns bons estudiants però sí que tots troben aspectes positius de
sí mateixos, com la imaginació, la memòria, la capacitat per a estudiar. Fins i
tot algun té un concepte excessivament elevat de sí mateix, segons els
educadors i els professors. Valoren positivament les seves capacitats i les
seves aptituds per a tirar endavant els seus estudis. Per això podem dir que
tenen un nivell alt d'autoestima.
2. Mostren una actitud positiva cap a l'institut i, especialment, cap a
V aprenentatge. En alguns casos es manifesta més; en altres no tant, però en
cap cas s'evidencia un rebuig vers tot els que signifiquen els estudis. Més
aviat, sembla que tendeixen a veure en els estudis una via que els pot facilitar
l'accés a un lloc de treball i, com a conseqüència, una situació social estable i
normalitzada.
3. També es mostren motivats per als estudis, tot i que no per a realitzar totes
les tasques - els "deures"- que els assignen els professors. Malgrat que el
nivell de motivació no és el mateix en tots ells, sembla que tots s'han marcat
un objectiu a mig termini -alguns a més llarg termini- que fa que es sentin
motivats i disposats a acceptar i aprofitar el que el sistema educatiu els
ofereix. Aquest objectiu és diferent en cada un dels joves però se l'han
plantejat i és el que els manté motivats. Així, els objectiu van des del més
pragmàtic d'aconseguir un títol que els doni accés a un lloc de treball fins el
de considerar els estudis no només com un mitjà per a aconseguir un lloc de
treball, sinó també com un fi en sí mateix, com un mitjà per al creixement
intellectual i cultural, i per a obtenir els coneixements bàsics que els ha de
permetre -si les condicions són favorables- accedir a altres nivells d'estudis
superiors. Per tant, la motivació d'aquests nois i noies no es centra tant en la
realització de les tasques concretes que se'ls demanen a l'institut sinó en la
fita que, amb més o menys claredat, més explícitament o menys, tenen
marcada a mig o llarg termini.
4. Pel que fa a Vautoresponsabilitat en els aprenentatges hem detectat més
diferències entre els casos. L'Imma i la Cristina apareixen com les més
autoresponsables dels seus aprenentatges dels cinc casos estudiats. A la
vegada són els casos en els que es pot veure més clarament que han assolit un
nivell d'èxit escolar important, ja que ja estan cursant el segon cicle de
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Formació Professional. Totes dues tenen una elevada motivació per a l'èxit,
és a dir, es mostren predisposades a l'èxit, s'esforcen a realitzar les tasques el
màxim de bé, a aconseguir uns resultats escolars millors, malgrat que en
alguns casos no ho aconsegueixin. A totes dues els agrada saber què han
fallat per tal de poder-ho fer millor una propera vegada. Mostren una
tendència més clara que els altres a un lloc de control intern: elles creuen que
són responsables dels seus resultats acadèmics, que és el seu esforç més que
no pas la sort o les circumstàncies, el que està directament relacionat amb
aquests resultats. Tendeixen a atribuir els seus èxits i els seus fracassos a
variables que poden controlar.
Els tres nois mostren també una motivació per a superar el curs però la
motivació pera l'èxit no és tan evident i sembla que es mouen més per a
complir el mínim que els permeti anar superant les diferents tasques.
5. Mostren habilitats per a relacionar-se amb els altres. Tot i que el tema de la
relació amb els companys i amb els professors l'hem inclòs dins de l'ambient
d'aprenentatge, al llarg de l'estudi hem anat veient com aquests joves són
capaços de mantenir relacions amb companys de la seva edat i també amb els
professors i els educadors. No només mantenen aquestes relacions sinó que
sembla que en gaudeixen, que els agrada la relació amb les altres persones. A
més, són vistes com a persones encantadores, agradables, la qual cosa fa
pensar que no els falten habilitats per a relacionar-se amb els altres. Pel seu
tarannà generen sentiments positius en els altres. Busquen causar una bona
impressió als professors, que aquests tinguin una bona imatge d'ells.
Pel que fa a les característiques del procés d'autoaprenentatge, cal
assenyalar fque aquestes no destaquen de forma especial com a possibles factors
protectors:
1. En relació a les habilitats d'autoaprenentatge les úniques estratègies que
semblen utilitzar són les de fer resums i prendre apunts, per a ajudar-se a
aprendre els continguts de les assignatures. No obstant, aquestes estratègies
formen part del tipus de tasques que se'ls demana a l'institut, pel que
resultaria arriscat dir que s'utilitzen de forma espontània com a mitjans per a
millorar els aprenentatges.
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2. Pel que fa a les habilitats metacognitives, es pot despendre de l'estudi que
només algunes habilitats de planificació de les tasques i d'autosupervisió
semblen activar-se quan la tasca resulta interessant i molt motivadora per als
nois.
Ja hem dit que es fa difícil obtenir informació precisa sobre les habilitats
d'autoaprenentatge a partir de les entrevistes. Les escales que hem passat als nois
i als professors no són suficients per a poder establir amb total precició quines
estratègies d'aprenentatge utilitzen i quines habilitats metacognitives posseeixen i
utilitzen de forma espontània. El que queda força clar és els nois i noies no saben
expressar quines estratègies utilitzen per a realitzar els diferents tipus de tasques
que se'ls assignen a l'institut.
Tampoc els hàbits d'estudi destaquen especialment com a possibles
factors compensadors, malgrat que per la informació que tenim podrien tenir un
pes més rellevant que les habilitats d'autoaprenentatge:
3. Els hàbits d'estudi semblen destacar en alguns casos però no en tots. L'Imma i
la Cristina són les que tenen adquirits uns certs hàbits com la constància en el
treball que es tradueix en portar les feines al dia, tot i que tenen algunes
dificultats per a compaginar estudis i treball. També sembla que saben
sol. licitar ajuda del professor quan ho necessiten, i que s'organitzen l'estudi.
Els altres tres casos es guien bastant en funció de les demandes, és a dir, van
realitzant les tasques i presentant-les a mesura que els professors els les
demanen.
En relació a V ambient d'aprenentatge, cal assenyalar que:
1. Tant els professors com els educadors tenen un bon concepte d'aquest joves
com a estudiants. Els consideren persones amb capacitats i aptituds per a
realitzar els estudis. També les expectatives vers ells i els seus estudis són
positives tot i que tothom té present els condicionants que els nois no poden
controlar com és el fet d'indepeditzar-se en complir els divuit anys.
L'interessant no és només aquest concepte i aquestes expectatives positives
sinó que els joves en són conscients. Saben què pensen els seus professors i
els seus educadors d'ells i saben que la imatge que en tenen és bastant
positiva.
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2. Tal com hem assenyalat, no tenen problemes amb la relació amb els
companys i, exceptuant el cas d'en Martí, sembla que són persones ben
acceptades entre els seus companys i tenen amics que els aprecien. També en
aquest cas perceben que la imatge que els seus amics tenen d'ells és positiva i
tots ells creuen que els seus companys i amics tenen un bon concepte.
3. Tenen una bona imatge de l'ambient d'aprenentatge, en tenen una percepció
positiva. Reconeixen que hi ha professors que els agraden i d'altres que no, i
saben explicar quines qualitats tenen els professors que més els han agradat.
Valoren l'actitud davant l'aprenentatge dels estudiants, l'esforç que dediquen a
ajudar als seus alumnes a aprendre, que els coneguin individualment.
4. Al llarg de la seva vida s'han fixat en persones més grans que els han percebut
com a models a seguir. Així, els educadors, els professors, una germana més
gran o el pare en algun cas, han marcat pautes que els joves han decidit
intentar seguir.
En relació als resultats obtinguts en els cursos anteriors tots ells valoren
positivament aquests resultats. Els professors i els educadors també en tenen una
valoració positiva independentment de quines siguin les qualificacions
obtingudes: tenint present les circumstàncies de cada un d'aquests estudiants,
valoren de forma positiva l'esforç que fan per a anar superant els requisits del
curs, tot i que assenyalen en la majoria dels casos que els resultats podrien ser
encara millors si els nois hi posessin més esforç o bé si no hi haguessin
circumstàncies desfavorables com el fet d'haver de compaginar estudis i treball.
Analitzant el complex procés que han seguit aquests nois i noies i des de
la perspectiva de considerar el paper actiu que aquests tenen en els seus
aprenentatges, veiem que aquest joves, especialment la Cristina i l'Imma, han
sabut enfrontar-se a la seva realitat per a intentar superar-la, desenvolupant, en el
cas dels estudis, els mecanismes per a enfrontar-se als aprenentatges d'una
manera positiva a pesar dels condicionants familiars adversos.
Aquestes dues noies són conscients i bastant realistes davant la seva
situació. Les condicions desfavorables no les han enfonsat sinó que han sabut
mobilitzar els seus propis recursos per a enfrontar-s'hi. Fins i tot han sabut trobar
en la mateixa situació la motivació per tirar endavant, és a dir, els problemes

409

familiars els han servit per a veure què és el que no volien per a elles. Pensem
que el principal element que ha contribuït a fer que les noies mobilitzessin els
seus recursos ha estat el fet de tenir un objectiu, una finalitat, un projecte en la
seva vida en el qual els estudis hi juguen un paper important.
Davant d'aquest objectiu els joves han posat en marxa en seu sentit de la
responsabilitat. El sentir-se responsables dels seus propis aprenentatges
consitituiria també un factor protector. En aquest sentit, tenen ganes de superarse, de tirar endavant. Estan motivades per a l'èxit, saben que els cal fer un esforç
per a tenir èxit en els estudis i que aquest esforç el poden controlar. Han
desenvolupat alguns hàbits relacionats amb l'estudi, tot i que no queda massa clar
que aquests hagin tingut una funció de factors protectors.
L'autoconcepte positiu que han desenvolupat i la seva autoestima també
han constituït factors protectors. Aquesta autoestima es veu reforçada pel fet que
coneixen què pensen d'ells els professors i els educadors. Es preocupen per a
oferir una bona imatge de si mateixos i ho aconsegueixen; això fa que els altres
desenvolupin en els altres sentiments positius cap a ells. El desig de ser acceptats
els porta a apropar-se a la gent i a establir relacions d'amistat. El fet de sentir-se
acceptat contribueix a reforçar l'autoestima. Les habilitats per a relacionar-se amb
els altres poden consituir també factors protectors.
El fet de sentir-se acceptat a l'escola i a l'institut fa que els nois se sentin
bé en aquest ambient. Saber que professors, educadors i companys tenen
conceptes i actituds positives vers ells fa que també desenvolupin actituds
positives cap a l'escola i cap a l'aprenentatge.
Ja havíem assenyalat que no preteníem generalitzar a partir de l'estudi de
casos sinó que l'objectiu era trobar elements comuns que puguessin suggerir
noves hipòtesis per a la investigació i noves possibilitats per a l'acció educativa
escolar, especialment orientada a la prevenció del fracàs escolar. Resumint tot el
que hem dit fins aquí, l'estudi de casos ens aporta informació que ens assenyala
com a possibles factors protectors del risc de fracàs escolar en els casos estudiats
els que es presenten a la taula 53. D'aquests factors, els dos primers no havien
estat inclosos en el model com a possibles variables. Aquests dos factors vindrien
a ser les condicions prèvies per acoseguir desenvolupar: unes actituds positives
vers l'escola, un nivell important de responsabilitat vers el propi aprenentatge, i
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desenvolupar certs hàbits d'estudi. Tampoc el fet de percebre determinades
persones com a models l'havíem previst com a possible factor protector i, en
canvi, de l'anàlisi dels casos es desprèn que els nois i noies es fixen en els rols i
conductes de d'altres persones i es proposen seguir-les.
Ser conscient de la pròpia situació complexa i desfavorable, i de les
repercusions que això pot tenir en tots els aspectes de la seva vida, inclosos
els estudis,
tenir un objectiu, una finalitat o un projecte sobre un mateix a mig o llarg
termini, que consitueix la motivació principal, i en el qual els estudis són
percebuts com un mecanisme útil i necessari per a aconseguir-lo.
tenir un autoconcepte positiu i una autoestima alta,
sentir-se autoresponsables dels aprenentatges,
tenir habilitats per a interelacionar-se amb els altres,
lidentificar en algunes persones properes models a seguir,
tenir actituds positives cap a l'escola i especialment, cap a l'aprenentatge,
en menys mesura, l'haver desenvolupat certs hàbits d'estudi, especialment
d'organització i de constància.
Taula 53: Factors protectors del risc de fracàs escolar

La delimitació d'aquestes variables com a factors protectors del fracàs
escolar en casos d'alt risc ens permetrà apuntar a les conclusions de la tesi
algunes línies d'acció educativa destinades a la prevenció del fracàs escolar.
Finalment, només volem remarcar que els joves que han col·laborat en
aquest estudi es troben encara en situació de risc. El fet que la majoria estiguin a
prop de complir els divuit anys i que a aquesta edat es vegin abocats a
independitzar-se consititueix un factor de risc més per a aquests nois. Si, malgrat
tot, aconsegueixen no només l'èxit escolar sinó el que col·loquialment diem
"sortir-se'n" haurem de reconèixer tots plegats que aquesta proesa els convertirà
en joves excepcionals o... més excepcionals.
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4.

AVALUACIÓ DE L'ESTUDI DE CASOS
Tal com afirmen Ruiz Olabuénaga et al (1989:70) "la creu de tot treball

d'investigació, sigui quantitatiu o qualitatiu, és garantir la seva validesa". En els
estudis de tipus qualitatiu, no obstant, la posibilitat de trobar mecanismes que
garanteixin la validesa dels estudis es posa en dubte moltes vegades. Per això
creiem necessari exposar en aquest apartat quins són els punts forts i els punts
febles del nostre estudi de casos pel que fa a les qüestions de credibilitat,
qüestions que fan referència, seguint la terminologia de Guba (1981), a la
credibilitat, la tranferibilitat, la dependència i la confirmabilitat. A la taula 54 es
sintetitza aquesta qüestió.
Per a avaluar la credibilitat de l'estudi hauríem de valorar, segons Goetz i
LeCompte (1988) en quina mesura les observacions i medicions efectuades en
l'estudi són representacions autèntiques d'alguna realitat, fins a quin punt els
descobriments són acceptables des del punt de vista científic. En el nostre estudi,
els aspectes de credibilitat s'han tractat de la següent manera:
1. Durant la recerca hem recorregut a la utilització de diferents informants i
diferents instruments que ens ha permès de triangular la informació
Principalment, hem triangulat la informació proporcionada pels diversos
informants -els nois/es, els seus professors/es tutors/res i els seus
educadors/res. En menor mesura, i només per a obtenir informació d'algunes
de les variables, hem triangulat la informació proporcionada per les
entrevistes amb la informació obtinguda a través de dos instruments: les dues
escales que hem esmentat al llarg de l'estudi de casos.
2. Recollim material d'adequació referencial, és a dir, les entrevistes són
enregistrades en cintes magnetofòniques, la qual cosa ens proporciona un
material de referència que es correspon bastant exactament al material
proporcionat pels informants en el moment de l'entrevista. Per a realitzar
l'estudi hem partit de la transcripció completa de les entrevistes, la qual cosa
facilita que la interpretació pugui ser fidel a la realitat.
No obstant, hem d'assenyalar alguns problemes de credibilitat que pot
tenir la nostra investigació. D'una banda, moltes de les variables que ens
interessava estudiar són constructes complexos i resulta difícil inferir-ne les
categories mitjançant la informació obtinguda amb les entrevistes. El buscar
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l'acord amb altres investigadors i la validació prèvia de les entrevistes contribueix
a disminuir aquest problema. Les més problemàtiques són les variables referides
a l'autoresponsabilitat en els aprenentatges i al procés d'autoaprenentatge. L'ús de
les escales ens ajuda a obtenir informació que triangulem amb les entrevistes
però probablement caldrien altres instruments més potents, observacions
sistemàtiques directes i llargues de les execucions dels estudiants per a conèixer
de forma més fidel a la realitat les característiques dels cinc casos en aquests
aspectes.
Pel que fa a la transferibilitat o validesa externa es refereix, segons Goetz
i LeCompte (1988), al grau amb el qual les representacions són comparables
legítimament si s'apliquen a diferents grups. La transferibilitat del nostre estudi
queda en part garantida per les següents mesures:
1. Durant l'estudi hem recollit moltes dades descriptives a través de les
entrevistes als tres informants de cada cas, la qual cosa ens ha permès
realitzar descripcions bastant minucionses de cada cas, incloent-hi
descripcions del context, els condicionants i les característiques de cada cas.
2. Malgrat que es tracta de casos atipes, hem descrit de forma pormenoritzada el
procés que ens ha portat a la seva selecció i els criteris en els quals ens hem
basat per a seleccionar-los.
No obstant, en referència a aquest punt, el nostre estudi de casos presenta
una aparent contradicció. D'una banda, l'objectiu de l'estudi consisteix a trobar
aquells elements comuns a tots els cinc casos que es puguin identificar com a
variables que han estat importants per a explicar l'èxit escolar d'aquests nois i
noies, és a dir, factors protectors, i, a partir d'aquí, trobar algunes tendència en
relació a possibles variables rellevants per a la prevenció del fracàs escolar. Això
pot fer pensar que el nostre estudi té la pretensió de generalitzar més enllà dels
casos i del context en el que s'han recollit les dades. D'altra banda, hem partit de
cinc casos atípics per a realitzar aquest estudi, la qual cosa dificulta que les
conclusions a les que hem arribat siguin extrapolables a la població estudiant en
general. Aquesta contradicció està en part justificada pels següents arguments.
En primer lloc, ja hem assenyalat al llarg de la tesi les dificultats
d'identificar variables rellevants per a la prevenció del desenvolupament de
dinàmiques escolars negatives a partir de les conclusions de la investigació
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educativa sobre variables relacionades amb el rendiment escolar, duta a terme
fins ara. Aquest cos de recerca, la majoria de la qual se situa en la perspectiva
empírico-analítica, tenen un grau de validesa externa sovint discutible, i ens
aporten poca informació rellevant per als nostres propòsits. Per això hem
plantejat l'estudi de casos atípics dins d'una perspectiva més qualitativa com una
via per a obtenir informació rellevant entorn de la qüestió que ens interessa. En
segon lloc, el nostre estudi no pretén obtenir conclusions generalitzables en el
sentit de produir lleis que s'apliquin universalment. Això no vol dir, com
assenyala Schofield (1990) que aquestes conclusions no ens pugin servir per a
parlar o per a ajudar a formar-nos judicis sobre altres situacions. Cal tenir present
que, com ja hem assenyalat, ens hem plantejat l'estudi com un primer pas per a
descobrir possibles variables rellevants que mereixen ésser estudiades més a
fons, amb altres estudis qualitatius i quantitatius.
Queda encara per a comentar un problema que afecta la transferibilitat
dels resultats i que es refereix a la variable temps. En els intervals temporals entre
les entrevistes referides a un mateix cas ja detectem algunes diferències,
especialment quan l'entrevista als nois esdevé a finals d'estiu -abans d'iniciar o
just acabat d'iniciar el curs escolar- i l'entrevista al professor es realitza una
vegada han transcorregut algunes setmanes del curs acadèmic. El pas del temps
pot produir canvis en la concepció que l'educador i el professor tenen del noi o de
la noia, i també en les vivències dels nois. Hem intentat realitzar les entrevistes
amb el mínim de temps possible entre elles però a vegades això ha estat difícil ja
que hem intentat interferir el mínim en la vida dels nois, dels educadors i dels
professors. D'altra banda ens hem trobat amb algunes variables impossibles de
controlar. Una d'elles, la que més creiem que ha produït canvis en la dinàmica
escolar dels nois, és el pas dels disset als divuit anys, amb tot el trasbals que això
suposa per aquests nois que es veuen obligats a independitzar-se abans d'haver
aconseguit una acreditado professional. Ja hem comentat a l'informe que el
contacte amb alguns dels cinc casos es produeix en un moment molt proper a
l'esdeveniment d'aquest canvi.
La dependència fa referència a la precisió de l'estudi i, consegüentment, al
seu grau de replicabilitat. Les mesures que hem pres per tal d'assegurar un cert
grau de dependència són les següents:
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1. Hem utilitzat diferents mètodes que es solapen: entrevistes i escales. Això ens
ha permès assegurar una certa precisió i estabilitat de les dades referides a
algunes variables. Amb tot, ja hem assenyalat la necessitat d'utlitzar altres
instruments i/o instruments o mètodes més potents per a inferir variables
relacionades amb el procés d'autoaprenentatge i l'autoresponsabilitat en els
aprenentatges dels estudiants.
2. Hem utiitzat diferents fonts d'informació -diferents informants. Això ens ha
permès no només garantir una certa coherència interna de la investigació
(çredíbiitat) sinó també avariguar el grau de precisió i d'estabilitat de les
dades obtingudes
3. Hem elaborat el que Guba (1981) anomena pistes de revisió. Aquestes pistes
les hem elaborat oferint informació detallada sobre l'elaboració de l'estudi, en
els següents punts:
3.1. Hem deixat clar quin era el paper de l'investigador al llarg de la recerca.
3.2. Hem exposat amb detall quines decisions ens han portat a la selecció
dels diferents casos i de la resta d'informants, explicant amb quins
criteris s'han seleccionat i quina és la seva relació amb el cas.
3.3. Hem descrit el context físic i social de la recollida de dades i hem
explicat amb detall quines passes vam seguir per a contactar amb els
casos i amb la resta d'informants.
3.4. La planificació de l'estudi i la definició de les variables a estudiar respon
a un model teòric que hem exposat detalladament en els capítols
anteriors. Hem intentat definir les varíales de forma precisa, exposant les
teories que en sustenten algunes com les relacionades amb el procés
d'autoaprenentatge i l'autoresponsabilitat en els aprenentatges.
3.5. Pel que fa als mètodes de recollida i d'anàlisi de dades, aquests han estat
presentats de forma pormenoritzada per tal que puguin ser d'utilitat a
altres investigadors. Hem identificat amb precisió i hem descrit amb
exhaustivitat les estratègies de recollida de dades, el tipus de resgistre de
les observacions, les circumstàncies en les quals es desenvolupen les
entrevistes i la integració en l'estudi dels materials obtinguts de les
diferents fonts.
3.6. També hem exposat quines són les estratègies d'anàlisi de dades que hem
utiiltzat, expecificant de forma clara i exhaustiva els processos d'anàlisi
utilitzat.
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Quant a la confirmabilitat de les dades, que fa referencia al seu grau
d'objectivitat, hem de destacar:
1.

La triangulado de les dades obtingudes de les diferents fonts i a través dels
diversos mètodes ens ajuda a garantir no només la precisió de les dades sinó
també la seva objectivitat

2.

El fet de partir de l'enregistrament de les entrevistes i de la seva transcripció
-dades de baix nivell inferencial- ens ajuda a garantir un cert grau
d'objectivitat. Ara bé, cal assenyalar que en dos casos no ha estat possible
disposar de la transcripció de l'entrevista. Amb tot, aquest problema ja ha
estat assenyalat i justificat en l'informe
El disposar de l'enregistrament de les dades en cinta magnetofónica ha fet
que, per tal de poder-les interpretar, haguéssim de recórrer a algun
procediment de codificació, la qual cosa podia suposar una pèrdua
d'objectivitat de la recerca. Per a paliar, si més no en part, aquest problema
hem optat per a recórrer a dos codiftcadors independents per a codificar el
material obtingut a través de les entrevistes. No obstant, aquest procediment
ha comportat també alguns problemes. D'una banda, el major nombre de
desacords s'han produït en aquelles variables referides al procés
d'autoaprenentatge i a l'autoresponsabilitat en els aprenentatges. La dificultat
per a inferir aquestes variables de les entrevistes ha quedat palesa quan hem
exposat els procediments de codificació. D'altra banda, el fet de recórrer a
dos investigadors independents entre ells i no relacionats amb la recerca,
malgrat que havia de suposar una major garantia per a l'objectivitat de les
interpretacions, ha suposat també que aquests dos codificadors manifestessin
certa preocupació per a les dificultats de copsar amb tota la seva amplitud el
significat d'algunes variables. La informació que se'ls proporcionava sobre la
definició de les diferents variables objecte d'estudi tenia la finalitat de paliar,
en certa mesura, aquest problema, que no hem aconseguit evitar del tot.
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de selecció i dels criteris
emprats.

L·icloent-hi descripcions del
context, els condicionaras i les
característiques de cada cas

«fe

Recollida de dades a través de
les entrevistes als tres
informants de cada cas,
proporcio-nant-nos un volum
considerable de dades

Transferibilitat

Dades
de
inferència!.

baix

Confirmabilirat

nivell

CAPÍTOL VII: CONCLUSIONS
La finalitat de la tesi, tal com dèiem a la introducció, era obtenir
informació teòrica i empírica sobre algunes variables que poguessin resultar
rellevants per a articular, des de l'aula escolar, intervencions educatives
destinades a la prevenció del desenvolupament de les dinàmiques escolars
negatives. Dèiem també que parlar de variables rellevants implicava, en primer
lloc, que aquestes havien de permetre identificar, des de l'aula escolar, infants en
situació de risc de desenvolupar aquestes dinàmiques. En segon lloc, que havien
de ser variables modificables mitjançant la intervenció educativa escolar, i que la
seva modificació havia de contribuir a disminuir el risc de desenvolupar aquestes
dinàmiques negatives i, com a conseqüència, prevenir el fracàs escolar.
En aquest apartat de conclusions de la tesi fem, una recapitulació de les
tasques que hem realitzat per a assolir la finalitat de la tesi i destaquem les
principals conclusions que hem obtingut de cada una d'elles. Pensem que
conclusions d'aquesta tesi poden servir de base per a fonamentar tant la recerca
com la pràctica educativa. Per això, en aquest apartat presentem quines són les
principals implicacions que es deriven per ala pràctica educativa a partir de
l'estudi realitzat i també algunes reflexions sobre les implicacions que el nostre
treball té de cara a la investigació educativa sobre el rendiment acadèmic i el
fracàs escolar. Les conclusions del nostre treball suggereixen també algunes
línies que s'han de tenir en compte en la formació dels professionals de
l'educació, i fem referència especialment a la formació dels educadors socials.
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Per acabar aquest apartat, indiquem algunes de les línies de futur treball que es
desprenen de la nostra tesi.

1.

SÍNTESI i CONCLUSIONS

Al primer capítol de la tesi hem definit quina era la situació problemàtica
de la qual partíem. La revisió de la literatura sobre el fracàs escolar i d'algunes
investigacions sobre el rendiment escolar dels estudiants ens ha portat a constatar
que el rendiment escolar que obtenen algunes persones en cursos anteriors es
configura com a una variable molt relacionada i amb un gran poder de predicció
del rendiment posterior d'aquestes persones. Aquesta constatació ens conduïa a
reconèixer que, segons els resultats de les investigacions, la dinàmica de
qualificacions que un alumne inicia a l'escola resulta, per diferents raons, difícil
de modificar. Així, la situació problemàtica de la qual hem partit estava definida
per la constatació de l'existència de certes dinàmiques negatives estables de
rendiment en alguns alumnes, enteses com a pautes persistents de baix
rendiment, que posen de manifest que les dinàmiques escolars iniciades per un
alumne resulten molt difícils de modificar mitjançant la intervenció educativa
escolar. A partir d'aquí plantejàvem la necessitat de buscar estratègies
d'intervenció de caire preventiu que contribuïssin a modificar les dinàmiques
negatives i disminuir el perill que conflueixin en una situació de fracàs escolar.
Els capítols segon i tercer, els hem orientat a buscar informació teòrica
que ens ajudés a delimitar algunes de les variables rellevants per a articular
estretègies de prevenció del fracàs escolar mitjançant la intervenció educativa
escolar. Així, l'objectiu d'aquests dos capítols era delimitar variables que havien
de ser d'utilitat per a identificar situacions de risc a l'aula, que havien de ser
modificables mitjançant la intervenció educativa escolar i que la seva
modificació conduís a una disminució del risc de fracàs escolar.
L'objectiu específic del segon capítol era conèixer les aportacions de la
investigació en relació a les variables que incideixen en el rendiment escolar per
tal d'esbrinar si els resultats als quals s'ha arribat ens permetien fer una primera
identificació de variables rellevants per a la prevenció, des de l'escola, del
desenvolupament de les dinàmiques escolars negatives. La revisió
d'investigacions ens ha permès obtenir conclusions en dos sentits.
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D'una banda, hem vist que aquest cos de recerca es troba amb problemes
d'ordre teminològic, d'ordre metodològic i amb problemes relacionats amb la
utilitat dels resultats d'aquests investigacions per a la pràctica educativa. En el
punt 6.1. del capítol 2 hem exposat amb detall els problemes que hem detectat en
la investigació educativa sobre les variables que incideixen en el rendiment
escolar. Entre ells destacàvem:
La manca d'investigacions basades en plantejaments inter disciplinar s, que
fan difícil contemplar els fenòmens del rendiment i del fracàs escolar en tota
la seva globalitat.
La manca d'un llenguatge unívoc que comporta dificultats a l'hora de
comparar els resultats de les investigacions.
Els problemes d'ordre metodològic, relacionats amb les diferents formes
d'operativitzar les variables, la proliferació dels dissenys descriptius i
predictius en detriment d'altres tipus de disseny, les dificultats per a aïllar i
controlar les variables, les dificultats per a conèixer el tipus de relació que les
variables tenen en el rendiment escolar, fan que hi hagi contradiccions
aparents entre les investigacions.
La manca de continuïtat de les recerques fa difícil sistematitzar les
aportacions de les diferents investigacions.
la dissociació de la investigació i la pràctica educativa, que fa que les
aportacions d'aquestes investigacions tinguin poca repercussió de cara a
fonamentar la pràctica educativa.
Tots aquests problemes ens han conduït a concloure que és necessari
trobar nous enfocaments de la recerca que complementin la investigació
realitzada fins ara entorn del tema de les variables que incideixen en el
rendiment, especialment, enfocaments que ajudin a fonamentar la pràctica
educativa preventiva.
D'altra banda, i tal com hem exposat al punt 6.2 del capítol 2, la revisió
d'aquestes investigacions també ens ha permès arribar a algunes conclusions
sobre les variables que incideixen en el rendiment escolar com a signes de risc o
com a variables modificables mitjançant la intervenció educativa escolar. La
conclusió general és que resulta dificil establir, partint únicament de les
aportacions d'aquestes investigacions, quines variables constitueixen realment
signes del perill de desenvolupar dinàmiques escolars negatives. Aquesta
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dificultat es dóna bàsicament per dues raons. En primer lloc, el gran nombre de
variables que han estat estudiades en relació al rendiment escolar dels estudiants
fa que es pugui arribar a pensar que tots els infants es troben en alguna
circumstància o tenen alguna característica que els fa susceptibles de
desenvolupar dinàmiques escolars negatives. Des d'aquest punt de vista, la
majoria de variables podrien constituir senyals de perill. En segon lloc, els
resultats contradictoris d'investigacions sobre la relació d'una mateixa variable
amb el rendiment fa que sigui difiícil determinar quines variables tenen un pes
més important en l'explicació de les diferències de rendiment. Malgrat les
dificultats, apuntàvem que algunes variables es destacaven com a possibles
elements a tenir en compte. Alguns aspectes com l'aptitud verbal, l'autoconcepte,
les habilitats d'interacció social, l'autoresponsabilitat en els aprenentatges, les
habilitats d'autoaprenentatge, els hàbits d'estudi, l'origen social i familiar, el
clima educatiu i afectiu familiar semblen que tenen una influència considerable
en el rendiment dels estudiants. Les variables relacionades amb l'ambient familiar
i l'entorn social incideixen indirectament en el rendiment escolar en tant que
afecten la personalitat de l'infant, el seu autoconcepte, la seva imatge com a
estudiant i les expectatives que té sobre sí mateix. Influeixen fins a cert punt en
les aptituds i habilitats del nen i en les seves actituds vers l'escola i les tasques
escolars.
De tot aquest conjunt de variables, les que hem anomenat variables
mediadores, és a dir, aquelles que es relacionen amb la manera com les persones
s'enfronten als aprenentatges, constitueixen variables importants a tenir en
compte a nivell escolar perquè són les que es relacionen de manera més directa
amb els processos d'aprenentatge: autoconcepte, grau de control que l'infant sent
sobre el seu aprenentatge, atribució de les causes de l'èxit i el fracàs, motivació
per a l'èxit, habilitats d'autoaprenentatge i els hàbits d'estudi juguen un paper
important en relació al rendiment. Totes aquestes variables, a més de les
habilitats socials i, en menys mesura, els aspectes referits al clima educatiu i
afectiu familiar, les presentàvem com a possibles variables modificables
mitjançant la intervenció educativa escolar. Per tant, tota acció per a millorar els
aprenentatges i els seus resultats les hauria de tenir molt presents. Els aspectes
relacionats amb el funcionament del centre escolar, el clima escolar, els
professors, els programes escolars, la metodologia didàctica i l'avaluació són els
més modificables ja que constitueixen, de fet, els instruments per a la intervenció
educativa.
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No obstant, la revisió d'investigacions no ens aportava informació sobre
si la modificació d'aquestes variables mitjançant la intervenció educativa escolar
podia contribuir a disminuir el risc de desenvolupar unes dinàmiques escolars
negatives. El caràcter descriptiu o predictiu de les investigacions, el fet que
moltes descripcions es basen en la comparació de grups que ja es troben
clarament en situació d'èxit o de fracàs escolar, i no de risc, la manca de
recerques que estudiïn els efectes a llarg termini de la intervenció educativa sobre
determinades variables fa difícil extreure conclusions d'aquest conjunt de recerca
sobre quines variables poden ser significatives de cara a disminuir el perill de
desenvolupar dinàmiques escolars negatives.
Davant d'aquests resultats, ens calia buscar una nova perspectiva més
adient al tema de la prevenció de les dinàmiques escolars negatives, que ens
ajudés realment a identificar les variables. L'objectiu del tercer capítol era
avançar en la selecció d'algunes variables importants per a la prevenció de les
dinàmiques escolars negatives. A aquesta selecció, hi hem arribat havent relitzat
una revisió de la literatura sobre el risc i els factors de risc. Les aportacions
presentades en aquest capítol sobre el concepte de risc assenyalen que:
No hem d'entendre el risc de fracàs escolar com un resultat sinó com una
probabilitat o un potencial que el fracàs escolar es produeixi.
El risc és funció de l'existència dels infants en una comunitat i en un grup
social. Per tant, els diferents factors que determinen el risc fan referència tant
a característiques individuals com a trets socials i a característiques de la
interacció constant de l'infant amb la seva família, amb l'escola i amb la
societat en general.
Parlar de risc té sentit si és amb l'objectiu d'articular estratègies d'intervenció
que redueixin el risc i previnguin l'aparició del problema.
Els conceptes de risc, de factor-s de risc, de marcadors de risc i de factor's
protectors ajuden a orientar el tema de les variables que incideixen en el
rendiment escolar des de la perspectiva de la prevenció. Parlar de variables
rellevants per a la prevenció del fracàs escolar implica parlar de factors de risc i
de factors protectors. Els factors de risc són, com hem vist, variables que
augmenten la probabilitat que es desenvolupin dinàmiques escolars negatives. En
base a aquests factors, es poden identificar les situacions de risc. Els factors
protectors són variables que disminueixen la probabilitat que es desenvolupi el
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fracàs escolar en subjectes que es troben en situació de risc. A partir d'aquí, el
problema que es planteja és el de determinar quines variables poden constituir
factors de risc i factors protectors del risc de fracàs escolar.
Les aportacions de les investigacions sobre les variables que incideixen en
el rendiment escolar, analitzades en funció del marc de referència construït en el
tercer capítol, han confluït en l'elaboració del model d'anàlisi, des de l'aula
escolar, les variables que incideixen en el risc de fracàs escolar. A la base de
l'elaboració del model, que s'exposa al punt 6 del capítol 3, es troba la
consideració de Vestudiant com a subjecte actiu en els seus aprenentatges, i la
consideració de quines variables són modificables mitjançant la intervenció
educativa escolar. El treball exposat en els capítols segon i tercer ens ha permès
identificar, a nivell teòric, un seguit de variables rellevants per a prevenir,
mitjançant la intevenció educativa a l'aula, el desenvolupament del fracàs escolar.
Aquestes variables, que poden esdevenir factors de risc o factors protectors i com
a tais són modificables mitjançant la intervenció educativa escolar, són les que
formen part del model. Són:
les característiques que hem anomenat actitudinals: autoconcepte i
autoestima, motivació vers l'escola i l'aprenentatge, actituds vers l'escola i
l'aprenentatge, autoresponsabilitat en els aprenentatges,
les habilitats per a l'aprenentatge, entre les que hem inclòs les habilitats sobre
com aprendre, les habilitats metacognitives i els hàbits d'estudi,
les habilitats per a realitzar interaccions socials,
les variables relacionades amb l'ambient d'aprenentatge,
les característiques dinàmiques de l'entorn familiar: expectatives dels pares
vers l'escola i vers els fills, actituds de la família vers l'escola i el treball
escolar, interès pel sistema educatiu, entre altres.
El model és una hipòtesi de treball en el qual es contemplen les variables,
les seves relacions i el paper que poden desenvolupar en relació al risc de fracàs
escolar. Com a hipòtesi caldria comprovar-se empíricament. Aquesta
comprovació podria tenir dos vessants. Un, estudiar si les variables que hi hem
inclòs poden considerar-se realment factors de risc, la qual cosa implica que han
de poder servir de base per a identificar situacions de risc de fracàs escolar i que
han de ser modificables mitjançant la intervenció educativa de manera que es
produeixi una disminució del risc de fracàs escolar. L'altre, estudiar quines
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d'aquestes variables desenvolupen un paper rellevant com a factors protectors que
ajuden a compensar el risc en aquells infants o grups que es troben ja en situació
de risc de fracàs escolar.
Prenent com a referència aquest model, hem dissenyat l'estudi de casos
que es situava en la perspectiva del segon vessant esmentat. L'objectiu era obtenir
informació, aquesta vegada no teòrica sinó basada en l'experiència de nois i
noies en situació de risc, sobre quines variables podien ser rellevants pel fet de
constituir factors protectors del risc de fracàs escolar. La investigació, basada en
un disseny d'estudi de casos i des d'una perspectiva qualitativa, ens ha permès
identificar un seguit de variables com a possibles factors que han contribuït a fer
que els casos estudiats hagin pogut reeixir a l'escola malgrat la situació
desfavorable i adversa que els ha portat a separar-se de la família i viure en
comunitats infantils. Aquests factors han estat exposats a les conclusions de
l'estudi de casos (punt 2 del capítol 6)
Així, el fet mateix de trobar-se mancats del suport familiar pot haver
propiciat el desenvolupament d'alguns d'aquests factors. Ser conscient de la
situació social i familiar que els ha tocat viure i conèixer com aquesta situació
repercuteix en els estudis i en tots els aspectes de la seva vida ha esdevingut en
aquests joves el primer pas per a poder fer-hi front, perquè és a partir d'aquí han
copsat la necessitat d'intentar superar aquesta situació. Una de les maneres de ferhi font ha estat la de plantejar-se, més o menys concretament, un« fita o un
projecte sobre un mateix a mig o llarg termini en la qual els estudis són
percebuts com un mitjà útil i necessari per a aconseguir-lo.
Al mateix temps han desenvolupat un autoconcepte positiu i una
autoestima alta, un cert sentit de l'autoresponsables dels aprenentatges, que
implica sentir que tenen un cert control sobre el seu aprenentatge, atribuir les
causes dels seus èxits o dels seus fracassos a factors controlables per ells, i tenir
certa motivació o orientació vers l'èxit. Han desenvolupat tamé unes bones
habilitats per interelacionar-se amb els altres, unes actituds positives cap a
l'escola i cap a l'aprenentatge i certs hàbits d'estudi, d'organització, constància
en el treball i concentració en l'estudi. Aquests factors constitueixen rescursos
personals que han permès als joves de l'estudi enfrontar-se als aprenentatges i a
l'escola d'una manera positiva.
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Malgrat que aquests factors han sorgit com a conseqüència del treball
realitzat mitjançant un estudi de casos atípics i que no preteníem generalitzar els
seus resultats, podem preguntar-nos si els factors que hem identificat corn a
protectors del fracàs escolar en els casos estudiats no poden també tenir
rellevància com a variables significatives per a la prevenció del desenvolupament
de dinàmiques escolars negatives en la població en general.
El fet també ens poguem plantejar que la identificació de models en
pesones properes als joves hagi consituït un factor protector ens ha de fer pensar,
des del punt de vista educatiu, sobre quins són els models que transmetem tant
als infants en situació de risc com als que no es troben en aquesta situació. Que
aquest hagi esdevingut un factor protector en aquests casos de risc ha de fer-nos
reflexionar sobre el paper que poden tenir en aquest sentit tant els educadors com
altres professionals que atenen aquests joves, i derivar-ne algunes conseqüències
per a la pràctica educativa. Algunes d'aquests reflexions les exposem en els
pròxims apartats.
A la taula 55 es presenta de forma sintètica el treball realitzat i les
conclusions obtingudes en aquesta tesi.
El model que hem definit així com els resultats de l'estudi de casos tenen
implicacions per a la pràctica educativa i per la recerca en aquest camp.
Seguidament exposem quines són aquestes implicacions. A més, i encara que al
llarg de tota la tesi ens hem centrat en el treball preventiu que es pot dur a terme
els professors en el marc escolar, pensem que les conclusionsde l'estudi de casos
ens han de fer reflexionar també sobre el paper i la formació d'uns altres
professionals que treballen, en aquest cas des del marc de la vida quotidiana, per
atendre infants i joves en situació de risc. Aquesta professionals són els
educadors i educadores socials. Per la nostra implicació en la seva formació
dediquem l'últim apartat d'aquestes conclusions a fer una reflexió sobre quines
implicacions creiem que tenen els resultats del nostre estudi de cara a configurar
el perfil professional i la formació dels educadors socials.
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3.

2.

dinàmiques

Estudi de casos. Estudi de
joves que es troben en
situació de risc per causa de
problemes familiars però que
han assolit un cert nivell
d'èxit escolar.

Revisió d'estudis i recerques
sobre el risc i els factors de

Tasques realitzades
Revisió de la literatura sobre
el fracàs escolar
Revisió de la literatura sobre
el concepte de rendiment
escolar
i
la
seva
operativització
Revisió de recerques sobre
{'estabilitat del rendiment
escolar al llarg dels cursos
Revisió
d'investigacions
sobre
variables
que
incideixen en el rendiment
escolar
El rendiment escolar tendeix a mantenir-se estable al llarg dels cursos i és el millor
predictor de rendiment futur. Quan una persona desenvolupa un pauta persistent de
baix rendiment diem que aquesta persona presenta una dinàmica escolar negativa
"~ L'existència d'aquestes dinàmiques negatives ens fa qüestionar l'eficàcia de les
intervencions educatives i ens fa plantejar la necessitat d'incidir en el
desenvolupament d'intervencions educatives preventives que contribueixin
modificar aquestes dinàmiques
(Capítol 2, punt 6.2.)
<r
Trobem problemes d'ordre teminològic, metodològic i relacionats amb la incidència
dels resultats d'aquestes investigacions en la pràctica educativa
t3r
Trobem dificultats per determinar, en base a les aportacions de la recerca, quines
variables poden resultar més rellevants per a la identificació d'infants en situació de
risc
<3r
Algunes variables semblen tenir un pes important en l'explicació del rendiment:
autoconcepte, habilitats socials, variables mediadores en els aprenentatges
(autoresponsabilitat en els aprenentatges, habilitats d'autoaprenentatge i hàbits
d'estudi), clima educatiu i afectiu familiar, origen social, i característiques de
l'ambient d'aprenentatgeJToles aquestes, excepte les variables relacionades amb
l'origen social familiar, semblen susceptibles de ser modificables en més o menys
mesura mitjançan tia intervenció educativa escolar
'*" No ens aporta informació sobre si la intervenció educativa sobre aqueles variables
contribueix a disminuir el risc de fracàs escolar
(Capítol 3, punt 6)
Definició del model per a l'anàlisi, des de l'aula escolar, de les variables que
incideixen en el risc de fracàs escolar. El model té tres components: variables
modificables mitjançan la intervenció educativa escolar, relacions entre les
variables i funció que exerceixen en relació al risc: factors de risc, marcadors de
risc i factors protectors
(Capítol 6, punt 6)
"" Variables que ha tingut un paper rellevant com a factors protectors: ser conscient de
la situació viscuda, tenir un projecte vital, tenir un bon autoconcepte i una
autoestima elevada, ser autoresponsables dels aprenentatges, tenir habilitatats
socials, tenir actituds positives cap a l'aprenentatge, haver identificat altres persones
com a models, i tenir certs hàbits d'estudi.

<*"

Conclusions obtingudes
La situació problemàtica de la qual partim ve donada per:

Taula 55: Síntesi dels objectius i les conclusions de la tesi

2.2. Buscar una nova
perspectiva,
més
adient al tema de la
prevenció, que ens
ajudi a identificar les
variables
Partint del model, obtenir informació sobre
quines variables poden haver estat factors
protectors del risc de fracàs escolar en casos que
es troben en situació de risc

les
Delimitar variables 2.1. Conèixer
aportacions de les
rellevants per a la
investigacions sobre
prevenció
del
variables
que
desenvolupament de
incideixen
en el
dinàmiques escolars
rendiment escolar
negatives

CAP. OBJECTIU DEL CAPÍTOL
1. Definir la situació problemàtica:
escolars negatives

2.

IMPLICACIONS PER A LA PRÀCTICA EDUCATIVA

El tema del risc ens situa en la perspectiva de la prevenció. Si aconseguim
conèixer els factors de risc de fracàs escolar i els factors protectors podrem
orientar l'actuació educativa a l'escola. Tot i que la identificació de les situacions
de risc forma part de l'actuació preventiva que es pot dur a terme des de l'escola,
presentem tot seguit les implicacions que es deriven del nostre model considerant
separadament les implicacions de cara a la identificació de les situacions de risc,
i les implicacions per al disseny d'intervencions educatives preventives.

2.1. El model d'anàlisi de les variables que incideixen en el risc de fracàs
escolar com a base per a la identificació de situacions de risc
En el model elaborat hem pres en consideració variables de Ventorn
sociofamiliar de l'alumne,
les seves característiques actitudinals,
característiques del seu procés d'aprenentatge, les habilitats socials i les
característiques de l'ambient d'aprenentatge com a variables que tenen, segons
l'estudi teòric realitzat, una important influència en els aprenentatges dels
estudiants. A aquestes variables, els hem atorgat tres possibles funcions en
relació al risc de fracàs escolar: la funció de marcadors de risc, la funció de
factors de risc i la funció as factors protectors, tal com hem exposat al punt 6 del
capítols.
La identificació dels infants en situació de risc des de l'escola cal que
tingui en compte:
.
»

.

La presència de marcadors de risc
Identificar sis factors de risc provinents de:
. els trets familiars dinàmics
. les característiques de l'alumne
les característiques de l'ambient d'aprenentatge.
Identificar els factor:s protector-s en aquests tres mateixos àmbits.
Seguidament exposem les implicacions del model com a base per a

identificar marcadors de risc, factors de risc i factors protectors.
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2.1.1. El model d'anàlisi com a base per a identificar marcadors de risc i
factors de risc
El model estructura l'anàlisi de les variables que incideixen en el risc de
fracàs escolar. Aquesta anàlisi, la realitzem des de la perspectiva de l'aula i de
l'escola i ens permet identificar situacions de risc a quatre nivells: situacions de
risc produïdes per l'efecte de marcadors de risc, situacions de risc produïdes per
l'efecte de factors de risc vinculats a les característiques familiars de tipus
dinàmic, situacions de risc produïdes per factors de risc que es vinculen al propi
subjecte i situacions de risc produïdes per factors de risc vinculats a l'ambient
d'aprenentatge. El més probable és que les situacions de risc vinguin definides
per una combinació de factors d'aquests quatre nivells. Conèixer quins d'aquests
aspectes configuren les situacions de risc ens servirà de base per a articular
intervencions educatives de caràcter preventiu.
a) Situacions de risc produïdes per l'efecte de marcadors de risc
Els marcadors de risc ens permeten identificar infants que pertanyen a
grups de risc a causa de les seves característiques socials i familiars, especialment
les de tipus estructural. La investigació sobre el rendiment escolar ens aportava
nombroses dades sobre la relació existent entre les condicions socials i el
rendiment dels estudiants. Una situació econòmica desfavorable o de pobresa,
pertànyer a minories ètniques, ser fill o filla de treballadors immigrants, ser fill o
filla de famílies molt nombroses, viure en una família monoparental, viure
separat de la família, etc. són variables que indiquen que l'infant és més
vulnerable al risc de fracàs escolar. Ara bé, això no significa que necessàriament
hagi d'arribar a aquesta situació. Els marcadors de risc són senyals d'alerta que
ens han de portar a intensificar les intervencions preventives en aquests grups.
No obstant, des de la prespectiva de la intervenció escolar aquestes variables no
són modificables, és a dir, són signes d'alerta però no podem intervenir sobre ells
des de l'escola.
Malgrat tot, sí que, des de l'escola, podrem realitzar intervencions
educatives preventives. El fet d'entendre que l'alumne és un subjecte actiu en els
seus aprenentatges i que és el mediador entre l'entorn i els aprenentatges ens
proporcionarà elements útils per a dur a terme aquesta prevenció des de l'escola.
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L'escola tindrà un paper molt important de cara a aconseguir que aquests infants
desenvolupin recursos per a enfrontar-se a les situacions d'aprenentatge.
b) Situacions de risc produïdes per l'efecte de factors de risc vinculats ajgg
característiquesJfamiliars de tipus dinàmic
Unes expectatives pobres dels pares vers els fills, unes actituds negatives
dels pares vers l'escola i el sistema educatiu en general, una manca d'interès per
als estudis dels fills, etc. poden posar els infants en situació de risc. En aquests
casos parlem de factor :s de risc i no de marcadors de risc perquè l'escola pot tenir
una certa incidència en la modificació d'aquestes actituds, expectatives dels pares
vers els fills, l'escola i el sistema educatiu en general.. Implica, evidentment,
treballar amb les famílies. En aquest cas, l'actuació preventiva que pot realitzar
l'escola passa per l'articulació d'estratègies de relació amb les famílies, de
vinculació de les famílies a l'escola, oferir serveis d'orientació a les famílies, etc.
c) Situacions ,4e¡risc produïdes per factors de risc que es vinculen al propi
gubjecte
Ens permeten identificar les situacions de risc dins de la mateixa aula. En
aquest sentit, les variables del model que hem classificat com a característiques
de l'alumne poden ser factors de risc. Entre ells hem destacat:
.

Una manca de responsabilitat per a l'aprenentatge, que implica una falta
de motivació per a l'èxit, un lloc de control extern i una atribució de la
causa dels seus fracassos a variables no controlables pel propi subjecte,
. una pobra autoestima i un autoconcepte negatiu de sí mateix com a
estudiant i en general,
.
.
.

unes actituds negatives cap a l'escola i cap a l'aprenentatge,
una falta de motivació per als estudis,
la falta d'habilitats per a l'aprenentatge,
la falta d'hàbits per a l'aprenentatge i l'estudi i
la manca d'habilitats d'interelació social.

Tots aquests són aspectes detectables des de l'aula i que poden ser signe
de l'existència d'un risc de desenvolupar problemes d'aprenentatge. Poden
constituir factors de risc i indiquen que l'alumne té dificultats per enfrontar-se a
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les situacions d'aprenentatge escolar. Li manquen recursos personals per fer front
a l'aprenentatge. La identificació de la presència de diversos d'aquests factors en
un mateix individu ens ha de conduir a desenvolupar estratègies per a la
prevenció, que implicaran el treball amb el propi individu en el marc escolar.
També serà necessari realitzar un treball coordinat amb les famílies sempre que
això sigui possible, especialment si es detecta que la situació de risc està
determinada per una baixa autoestima, una manca de motivació, unes actituds
negatives i una manca de responsabilitat en els aprenentatges.
d) Situacions de risc produïdes per factors de risc vinculats a l'ambient
d'aprenentatge
El mateix entorn d'aprenentatge pot ser font de factors de risc. Uns
professors amb unes expectatives baixes respecte als seus alumnes, amb un
concepte negatiu d'ells, un currículum que no s'adapta a les necessitats dels
infants, una metodologia didàctica inadequada, etc., poden constituir també
factors de risc. Cal detectar-los i modificar-los. Tal com hem dit al llarg de la tesi
aquests són els trets més modificables perquè són els rescursos que té l'escola per
a crear l'ambient propici per a l'aprenentatge. La prevenció, en aquest cas, implica
una actuació sobre la pròpia escola.

2.1.2. El model d'anàlisi com a base per a la identificació de factors
protectors
El model per a l'anàlisi, des de l'aula escolar, de les variables que
incideixen en el risc de fracàs escolar, presenta també la possiblitat que les
variables incloses puguin tenir la funció de factors protectors quan els infants es
troben en situació de risc per causa del seu origen sociofamiliar (marcadors de
risc). Aquests poden provenir de:
a) Factors protectors que provenen de les condicions familars, especialment de
trets dinàmics de la família. Un clima educatiu i afectiu adequat al si de la
família, uns pares amb interès i actituds positives vers l'escola i vers
l'aprenentatge dels fills, unes expectatives positives vers els fills, etc. poden
contribuir a compensar el risc de fracàs escolar.
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b) Factors protectors vinculats a les característiques de l'infant. Unes actituds
positives vers l'escola, una autoestima elevada, un nivell adequat de
responsabilitats vers el propi aprenentatge, tenir habilitats per aprendre i tenir
certs hàbits de constància, organització, concentració, poden contribuir a
compensar el risc.
c) Factors protectors vinculats a les característiques de l'ambient
d'aprenentatge. De fet, l'escola ha de crear l'ambient adequat de manera que
actuï com a compensador. Dit d'una altra manera, els professors, el clima que
es crea a l'aula, el currículum, la metodologia didàctica i d'avaluació, han de
constituir-se, partint del nostre model, en factors compensadors del risc de
fracàs escolar.
De l'estudi de casos hem derivat alguns factors protectors que sembla que
han jugat un paper important en els casos de risc per causa de factors
sociofamiliars. Tot i que no podem generalitzar, podem plantejar que
probablement puguin ser també factors protectors en altres casos de risc, o
variables significatives per a la prevenció del fracàs escolar en la població en
general.

2.2. El model d'anàlisi de les variables que incideixen en el risc de fracàs
escolar com a base per al disseny d'intervencions educatives preventives
El model és potencialment molt més que un esquema per analitzar les
variables que incideixen en el risc de desenvolupar unes dinàmiques escolars
negatives, ja que constitueix també un model per a fonamentar les intervencions
educatives destinades a la prevenció del fracàs escolar.
Partint del model podem distingir tres components a tenir en compte en el
disseny d'intervencions educatives preventives:
a) Qui són els destinataris de l'actuació preventiva
Caldrà haver estudiat quins marcadors de risc i factors de risc configuren
la situació de risc dels infants amb els quals hem de treballar. També caldrà haver
estudiat la presència o no de determinades característiques o variables que puguin
constituir factors protectors.
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b) La finalitat de l'acció preventiva
Aquesta té dos vessants complementaris. Per una banda, la intervenció
preventiva té la finalitat d'inhibir els factors de risc; per l'altra, té la finalitat de
potenciar els factors protectors. Dit d'una altra manera, la intervenció educativa
preventiva haurà d'incidir en els factors de risc per tal de disminuir el seu efecte i
en els factors protectors per tal de contribuir al seu manteniment i reforçament.
c) Les variables en les quals es vol incidir
En funció de quins siguin els factors determinants de la situació de risc i
de quins siguin els factors compensadors, la intervenció educativa haurà de
dissenyar-se tenint en compte els factors de risc i els factors protectors provinents
de l'escola i l'ambient d'aprenentatge, la família i el propi subjecte.
De l'estudi de casos que hem realitzat hem obtingut unes variables que
han estat rellevants per compensar el risc de fracàs escolar en nois i noies que
s'han trobat en situació de risc per raons sociofamiliars. Centrant-nos en aquests
resultats exposarem quines poden ser les línies d'intervenció educativa destinades
a potenciar aquests factors.

2.2.7. La intervenció sobre els factors protectors en infants en situació de risc
per causes sociofamiliars i que es troben atesos en centres dependents de
Benestar Social
En aquests casos, els professors hauran de potenciar un seguit de factors
que ajudin aquests nois a enfrontar-se de manera positiva als aprenentatges
escolars, i hauran de fer-ho ja en els primers anys. És a dir, des del punt de vista
del model que hem presentat, els professors haurien de prendre consciència que
la intervenció educativa que realitzen des de l'escola a cada moment de la vida de
l'infant té un important paper de cara a la prevenció del fracàs escolar. En aquests
casos que es troben en situació de risc per raons derivades de la situacions
sociofamiliar, l'escola difícilment podrà intervenir amb les famílies però sí que ho
podrà fer amb el propi infant. També cal remarcar la necessitat que els professors
coordinin el seu treball amb els educadors i educadores que atenen aquests
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infants en el marc de la vida quotidiana. Professors i educadors socials són
professionals que tindran un paper clau en la prevenció del desenvolupament del
fracàs escolar d'aquests infants.
Fruit de la nostra investigació sobre els factors protectors podem dir que
la intervenció d'aquests dos professionals de l'educació haurà de ser una
intervenció preventiva amb els següents objectius:
a) Ajudar l'infant a prendre consciència de la seva situació.
A grans trets, això implica que els professionals han de ser realistes amb els
infants tant sobre la situació actual com sobre el seu futur. És important que
educadors i professors intervinguin educativament per a desenvolupar en els
infants recursos per enfrontar-se a la seva realitat.
b) Ajudar l'infant a desenvolupar un projecte vital.
Aquest és un dels recursos personals que l'infant pot anar desenvolupant amb
l'ajut de professors i educadors. Evidentment, no podem pretendre que un nen
petit tingui un projecte vital. Però sí que es pot ajudar l'infant que aprengui a
marcar-se uns objectius de les seves accions, primer a més curt termini,
després a mig i llarg termini. De cara a compensar el risc de fracàs escolar
serà important que l'escola i l'aprenentatge escolar es presenti a l'infant com
un mitjà vàlid per a la inserció a la vida adulta. Si s'ajuda l'infant a entendre
que l'estudi té una funció dins del seu projecte, que té una utilitat més enllà de
la que pot tenir en un moment donat, el nen podrà sentir-se més motivat per
aseguir endavant.
c) Ajudar l'infant a desenvolupar el sentit de la responsabilitat sphre el seu
aprenentatge i. en general, sobre la seva pròpia vida.
Els professionals han de contribuir a desenvolupar un lloc de control intern
en els nens, és a dir, que aquests percebin que tenen control no només sobre
els seus aprenentatges sinó sobre les seves vides. És important que aprenguin
que poden influir en les seves vides i que aprenguin a atribuir la causa dels
seus èxits i fracassos en els aprenentatges a variables controlables com
l'esforç i no a la manca de capacitats o ala sort, A nivell de la seva vida en
general, si els nens pensen que no exerceixen cap control sobre les seves
vides, que no poden influir en les seves vides, que estan marcades per unes
circumstàncies a les quals no poden enfrontar-s'hi, probablement se sentiran
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menys responsables i menys motivats en totes les dimensions: escolar,
laboral, relacional.
d) Ajudar l'infant a desenvolupar un bon autoconcepte i un bon nivell
d'autoestima.
És necessari que tant els professors com els educadors ajudin els infants a
valorar-se a si mateixos, a què sàpiguen reconèixer les seves qualitats, les
seves capacitats i habilitats, no únicament relacionades amb l'aprenentatge
sinó en tots els àmbits.
e) Potenciar les actituds positives vers l'escola i l'aprenentatge.
Aquestes actituds tindran més possibilitats de desenvolupar-se si se li
ofereixen a l'infant estretègies i habilitats per a dur a terme els seus
aprenentatges. Cal tenir en compte, a més, que les pròpies actituds dels
educadors i dels professors repercutiran en la imatge que l'infant es fa de
l'escola i de l'aprenentatge.
f) Ajudar els infants a desenvolupar habilitats d'interelació social.
Tant els professors com els educadors haurien d'incidir en el
desenvolupament d'aquestes habilitats que són importants perquè incideixen
en el concepte i les expectatives que els professors, els educadors i els
companys de classe es formen dels infants.
i) Potenciar el desenvolupament d'hàbits per a l'estudi.
Els professionals de l'educació han d'ajudar aquests infants a desenvolupar
hàbits de constància, organització, atenció, referits al treball escolar i a
l'aprenentatge, però també referits a altres dimensions de la seva vida.

2.2.2.

La intervenció preventiva en altres situacions de risc

En altres situacions de risc, caldrà veure quins són els factors de risc i els
factors protectors. Amb tot, probablement incidir en els factors protectors que
acabem d'esmentar en tots els infants encara que no es trobin en una situació de
risc similar a la dels casos de l'estudi pot incidir positivament en la disminució
del risc de fracàs escolar. En tot cas, falten estudis que ho confirmin. Això
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implicarà treballar no només amb l'infant, incidint des de l'escola en la seva
autoestima, les seves habilitats per aprendre, les actituds, la responsabilitat, les
habilitats socials, etc. sinó també, com ja hem dit, treballar amb les famílies
intentant influir positivament en les expectatives, les actituds i l'interès dels pares
per l'escola i l'aprenentatge dels seus fills, de manera que ajudin l'infant a
desenvolupar:
un autoconcepte positiu,
un projecte vital,
.

.

3.

unes actituds positives vers l'escola i l'aprenentatge,
una responsabilitat per l'aprenentatge,
unes bones habilitats d'interelació social, i
uns hàbits de treball.

IMPLICACIONS PER A LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

Hem dit que el model que hem proposat és una hipòtesi que caldria ser
comprovada mitjançant la investigació educativa. Al final del caítol 3 de la tesi ja
apuntàvem algunes de les línies d'investigació que creiem necessari desenvolupar
partint del model que hem elaborat. El model per a l'anàlisi de les variables que
incideixen en el risc de fracàs escolar té, doncs, implicacions per a la investigació
educativa. Aquestes implicacions es refereixen, per una banda, a la Investigació
sobre quines variables constitueixen realment factors de risc i factors protectors,
i per l'altra, a la investigació sobre el potencial preventiu d'intervencions
educatives dissenyades sobre la base de modificar factors de risc i factors
protectors.

3.1. La investigació sobre els factors de risc
Cal recordar que, des del punt de vista epidemiològic, s'entén que factor
de risc és una variable que presenta una associació no aleatòria amb un
determinat resultat. Tal com hem vist, des d'aquest punt de vista moltes de les
variables que la investigació educativa ha trobat que estaven associades a un baix
rendiment escolar podrien considerar-se factors de risc. No obstant, també hem
vist al llarg d'aquesta tesi que per poder considerar que una variable constitueix
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un factor de risc ha de complir unes condicions determinades. Aquestes
condicions són les que ens obren un camí per a desenvolupar investigacions
destinades a identificar variables com a factors de risc de fracàs escolar.
En primer lloc, una variable constituirà un factor de risc de fracàs escolar
si la prevalència del fracàs escolar és més elevada entre els individus exposats al
factor de risc que entre els no exposats. En aquest cas, es podrien dissenyar
investigacions per a determinar la prevalència del fracàs escolar en grups
exposats i no exposats a determinats factors de risc, tal com mostra l'esquema
següent:
Exposats al factor de risc
No exposats al factor de risc
Nombre d'individus que es troben en situació Nombre d'individus que es troben en situació
de fracàs escolar
de fracàs escolar
TOTAL POBLACIÓ
TOTAL POBLACIÓ

Per a estudiar la prevalència, cal dividir el nombre d'individus que es
troben en situació de fracàs escolar pel total de d'individus de la població. Si la
variable que estem considerant constitueix un factor de risc la prevalència del
fracàs escolar serà més gran en els exposats a aquesta variable que en els no
exposats. La investigació sobre variables que incideixen en el rendiment ja ens
aporta algunes dades en aquest sentit. Per exemple, la prevalència del fracàs
escolar és més elevada en grups de situació socioeconómica desfavorable. No
obstant, caldria estudiar la prevalència en altres variables relacionades amb les
característiques del propi alumne, característiques familiars dinàmiques i trets de
l'ambient d'aprenentatge.
Una segona condició que han de complir els factors de risc és que les
persones que escoben en situació de fracàs escolar han de mostrar una exposició
al factor de risc més elevada que les persones amb èxit. Per estudiar aquest punt
caldria desenvolupar investigacions amb grups amb èxit i amb fracàs escolar. La
investigació sobre rendiment escolar ja aporta força informacions sobre aquest
punt. No obstant, igual que abans, caldria dur a terme més investigacions
comparant grups d'èxit i de fracàs escolar en relació a variables vinculades a les
cararacterístiques de l'alumne: actitudinals o relacionades amb el procés
d'aprenentatge, habilitats d'interelació social, etc.
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La tercera condició és que la incidència del iracas escolar ha de ser més
elevada entre els exposats al risc que entre els no exposats. Havíem distingit dos
tipus d'incidència: la incidència acumulada, o relació que hi ha entre el nombre
de casos que presenten fracàs escolar durant un període de temps determinat i el
nombre d'individus de la població al començament d'aquest període; i la
incidència que es defineix com la relació entre el nombre de casos de fracàs
escolar que apareixen a la població durant un període de temps determinat i la
suma dels períodes de temps en risc de fracàs escolar corresponents a cada
individu. S'entén com a període de temps en risc el nombre d'anys que l'individu
roman a la població sense trobar-se en situació de fracàs escolar. Tot això també
té implicacions per a la investigació, ja que els càlculs de la incidència ens
permetrien tenir més dades sobre quines variables constitueixen factors de risc.
En aquest cas caldria dissenyar estudis longitudinals que permetessin
observar l'aparició de casos de fracàs escolar en grups exposats i no exposats a un
suposat factor de risc durant un període de temps determinat. La variable en
qüestió constituiria un factor de risc si la relació entre a/D fos més elevada que la
relació b/D.

Nombre de casos nous de
fracàs escolar
Èxit escolar
Total

Grup exposat
a

Grup no exposat
b

C

D

Cal esmentar però que el càlcul de la incidència té algunes limitacions.
Per un costat, caldrà determinar quan entendrem que es pot dir que un individu es
troba en una situació de fracàs escolar, la qual cosa resulta força difícil per la
complexitat del fenomen. En segon lloc, resulta difícil estudiar la incidència de
factors de risc modificables mitjançant la intervenció educativa. No resultaria ètic
estudiar durant un període de diversos anys la incidència del fracàs escolar en
grups d'infants amb una pobra autoestima i en grups amb una autoestima elevada.
Així, i des de la perspectiva educativa, els estudis sobre incidència probablement
només serien adequats en casos de grups exposats a factors de risc no
modificables mitjançant la intervenció educativa.
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En quart lloc, el fracàs escolar ha de ser posterior a l'aparició del factor de
risc. En aquest sentit, els estudis de tipus predictiu tenen un paper important com
també els estudis de tipus longitudinal.
Parlar de risc i de factors de risc implica, com hem dit, situar-nos en la
dimensió preventiva. Per tant, estem parlant d'identificar les situacions de risc, el
més aviat possible, abans que es produeixi la situació de fracàs escolar. Per això,
caldrà estudiar més detingudament quins poden ser aquests factors de risc a
diferents edats. És a dir, caldria estudiar quins són els indicadors a edats
primerenques de la presència de factors de risc vinculats, per exemple, a la
manca de responsbilitat en els aprenentatges, la baixa autoestima, etc. En aquest
sentit, cal conèixer com els nens van desenvolupant la seva autoestima, les seves
habilitats per a aprendre, les seves habilitats socials, les seves actituds, per tal de
poder detectar, eTines aviat possible, la presència de dificultats en aquestes àrees,
i intensificar les actuacions preventives.

3.2.

La investigació sobre els factors protectors

Els factors protectors són, com hem vist, variables que han contribuït a
compensar el risc de fracàs escolar en casos que es trobaven en situació de risc.
Cal desenvolupar investigacions que estudiïn quines variables han contribuït a
l'èxit escolar d'infants que s'han trobat en situacions de risc com les que han
viscut els casos del nostre estudi o bé diferents. Aquí s'obre un camp
d'investigació que no ha estat desenvolupat encara al nostre país: l'estudi sobre
persones "resilients", fent referència no únicament a persones que han assolit
l'èxit escolar, sinó a persones que malgrat les adversitats han assolit un bon
desnvolupament social i personal. Estudiar quins factors poden haver contribuït a
fer que persones amb situacions socials i familiars adverses hagin aconseguit un
cert nivell d'èxit en tots les dimensions de la seva vida pot aportar coneixements
que siguin d'utilitat de cara a la intervenció educativa preventiva, ja sigui en el
marc escolar com en el marc no escolar.
Molt sovint la investigació educativa s'ha preocupat per obtenir
informacions sobre allò general, allò comú. Això ha aportat coneixements
valuosos però cal que prenguem consciència que l'estudi de casos singulars i de
casos atípics també pot aportar-nos informació valuosa i útil per a la pràctica
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educativa. La dificultat d'aquests estudis, la trobem en el fet que han de ser
investigacions que comportin l'estudi en profunditat i a llarg termini per a poder
copsar tots els aspectes rellevants. En aquest sentit el desenvolupament d'estudis
longitudinals de seguiment de casos podrien aportar informació significativa
sobre quines variables van exercint una funció de factors protectors.

3.3. La investigació sobre el potencial preventiu d'intervencions educatives
dissenyades en base a factors de risc i factors protectors
És necessari desenvolupar recerques que ajudin a comprovar si la
intervenció sobre determinats factors de risc i sobre factors protectors ajuda
realment a disminuir el risc de fracàs escolar.
Cal fer estudis que aportin dades que ajudin a comprovar si determinades
intervencions educatives disminueixen la prevalència o la incidència acumulada,
si és possible, del fracàs escolar en poblacions exposades a factors de risc. Per
exemple, es podria estudiar quina és la prevalència del fracàs escolar en una
determinada població en risc i després dissenyar una intervenció destinada a
modificar els factors de risc d'un grup exposat. La intervenció s'hauria de
dissenyar amb l'objectiu de modificar factors de risc, per tant, sobre
característiques de l'alumne, de l'entorn familiar o de l'ambient d'aprenentatge
modificables. Després d'un període de temps tornem a calcular la prevalència. Si
la intervenció ha resultat realment efectiva haurem d'observar una disminució de
la prevalència, amb la qual cosa tindrem un indicador que la intrevenció ha tingut
un efecte preventiu.
Cal estudiar si la intervenció educativa sobre les variables que hem inclòs
en el model contribueix a produir en canvi positiu en les dinàmiques escolars de
l'alumne. També en aquests casos d'estudis sobre la intervenció educativa seria
necessari el plantejament de dissenys longitudinals que permetessin estudiar si
determinades intervencions contribueixen a disminuir el fracàs escolar.
Finalment, caldria estudiar també si la intervenció educativa dissenyada
amb l'objectiu de potenciar variables que han constituït factors protectors en
casos d'alt risc contribueix a disminuir el risc de fracàs escolar.
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3.4. Investigado sobre com desenvolupar determinats factors protectors
Els resultats de-l'estudi de casos que hem realitzat en aquesta tesi ens fa
pensar que cal fer un esforç important per investigar com poden els educadors i
educadores socials en l'àmbit de la vida quotidiana i els professors i professores
en l'àmbit escolar, intervenir educativament per a potenciar en els infants el
desenvolupament de factors protectors. És a dir, cal estudiar com es poden
adequar les intervencions educatives sobre factors protectors a l'edat i les
necessitats de l'infant. Per exemple, cal estudiar com podem ajudar els infants a
edats primerenque plantejar-se petites fites o petits projectes, com ajudar els nens
i nenes a desenvolupar la responsabilitat en els seus aprenentatges i en altres
aspectes de la seva vida, potenciar el desenvolupament d'habilitats d'interelació
social, ajudar els infants a conèixer's a sí mateixos i a valorar-se, a desenvolupar
actituds positives i hàbits per a l'aprenentatge i l'estudi.

4. IMPLICACIONS PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DELS EDUCADORS
SOCIALS
La investigació duta a terme ens ha conduït a descobrir un seguit de
factors que poden haver contribuït a compensar el risc de fracàs escolar en infants
en situacions de risc per causes sociofamiliars. A més de les implicacions que
això té per a la pràctica educativa i per a la investigació, també té repercussions
importants per a la formació dels professionals que treballaran amb aquests nens
des de l'àmbit escolar i des de l'àmbit de la vida quotidiana, i tindran un paper
molt important en la prevenció ja que la seva intervenció professional es durà a
terme en un període més o menys llarg, mentre els nens tenen entre O i 18 anys.
Ens estem referint a la formació dels mestres, els educadors socials, però també
per a la formació d'altres professionals de l'educació com els orientadors i els
pedagogs.
Pel fet que nosaltres estem directament vinculats en la formació
d'educadors i educadores socials, i pel fet que aquesta és una titulació
universitària de recent implantació a la Universitat de Girona, volem fer algunes
reflexions i treure algunes conclusions sobre les implicacions de les troballes
d'aquesta tesi tenen per a la formació d'aquests professionals.
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Una primera conclusió general relacionada amb la formació d'aquests
professionals que es deriva de tot el treball que hem realitzat és, doncs, la
necessitat que els futurs educadors socials prenguin consciència de la importància
que tindrà el seu treball per a la prevenció dels problemes futurs en infants que es
troben en situació de risc. Dit d'una altra manera, en la formació d'aquests
professionals cal posar èmfasi en la perspectiva preventiva de la seva
intervenció.
Concretant una mica més, exposem tot seguit quines implicacions creiem
que té el fet que aquests professionals hagin d'intervenir en cada un dels factors
protectors en el seu perfil professional, i les recomanacions que se'n deriven de
cara a la formació d'aquests.
Un dels factors protectors que es deriven del nostre estudi és que els nois i
noies havien trobat en alguns dels seus educadors o en altres persones properes
models a seguir. Això implica que l'educador social en exercici ha de ser
conscient que pot ser percebut pel noi o noia com una figura de referència. Les
seves conductes, les seves actituds, el tipus de relacions que manté amb les altres
persones, etc. poden ser vistes pels infants com a patrons a seguir, com a referent
Així, durant la seva formació l'educador o educadora social haurà de prendre
consciència de l'important paper que pot jugar com a model de l'infant. Cal, per
tant, que la formació ajudi a desenvolupar estratègies per a reflexionar sobre les
pròpies conductes, les pròpies actituds, les maneres de fer, per tal de milloraries. Només mitjançant aquesta reflexió l'educador, una vegada ja en exercici,
podrà aprendre a transmetre als infants patrons saludables de relació,
d'actituds, de conductes.
En parlar de la intervenció preventiva dèiem que una altra tasca dels
professionals era ajudar els infents a prendre consciència de la seva situació.
Això demana un professional que sigui realista amb els nois i noies i que pugui
oferir-los recursos per enfrontar-se positivament a aquesta situació. La formació
dels educadors i educadores socials ha de posar èmfasi en la necessitat de
trasmetre missatges realistes a aquests infants i joves. Cal oferir als futurs
professionals recursos perquè sàpiguen transmetre missatges realistes a la
vegada que ofereixen recursos als nois perquè puguin enfrontar-se a la situació.
Entre aquests podem esmentar els recursos per a la consicienciació de quins son
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els seus condicionants i de l'autoconcepte, és a dir, per treballar la consciència
dels joves sobre quines són les seves capacitats, habiltats, etc.
Dèiem també que l'educador havia d'ensenyar els infants a marcar-se fites
per tal que, de mica en mica, sigui capaç de desenvolupar el seu projecte vital.
Per a la formació dels educadors i educadores socials això implica que cal oferirlos recursos perquè sàpiguen ajudar els nois i nois a marcar-se objectius, tant en
l'àmbit escolar com en l'àmbit de la vida quotidiana, del lleure, de la vida
afectiva, etc., i treballar per aconseguir-les, posant èmfasi en la importància de
fer reflexionar els infants, al nivell que sigui possible, sobre les finalitats de les
seves accions i les estratègies que desenvolupen per a assolir-les.
Ajudar els infants a desenvolupar un bon autoconcepte de sí mateixos
implica que l'educador ha de ser una persona que sàpiga valorar els infants, però
sobretot que ajudi els infants a valorar-se a si mateixos. La importància de
potenciar ¡'autoestima dels infants ha de ser transmesa durant la formació
d'aquesta professionals. Cal que els futurs professionals s'adonin de la
importància de no infravalorar, ni desmerèixer una persona. D'altra banda, també
seria interessant que els futurs professionals coneguessin programes per millorar
1'autoestima dels infants.
Ajudar a desenvolupar habilitats socials era un altre dels objectius que
havíem assignat a la intervnecíó educativa d'aquests professionals per tal de
disminuir el risc de fracàs escolar. En aquest sentit la formació dels futurs
educadors socials hauria de proporcionar-los una visió de la importància que
els infants desenvolupin unes bones habilitats de relació interpersonal per les
repercusions que aquestes tenen en totes les esferes de la seva vida. També en
aquest cas seria interessant donar a conèixer des de la formació inicial
programes existents per a desenvolupar habilitats socials en els infants i
adolescents.

\
Potenciar l'autoresponsabilitat en els aprenentatges era una altre dels
objectius d'actuació preventiva. /En el cas dels educadors i educadores socials,
ajudar els infants que atenen a ^desenvolupar un lloc de control intern, una
motivació per a l'èxit i una atribució de les causes a factors controlables pels
infants, no ha de referir-se només als aprenentatges escolars sinó també a altres
aspectes de la seva vida. La formació els hauria de proporcionar coneixement
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sobre programes i estratègies per a desenvolupar aquests tres aspectes,
especialment en el sentit de desenvolupar que els joves sentin que tenen un cert
grau de control de les seves vides.
Ajudar a desenvolupar unes actituds positives vers l'escola i vers
l'aprenentatge implica que els educadors han de saber transmetre també unes
actituds positives. Per a la formació dels futurs educadors, això implica que se'ls
haa d'ajudar a prendre consciència de la importància de les actituds i que una
part de la seva tasca professional amb infants en situació de risc és la de saber
desenvolupar actituds positives en les per sones.
Finalment, desenvolupar hàbits d'estudi i, en general, de treball era un
altre dels objectius de la intervenció preventiva. En la formació d'aquests
professionals cal incidir també en la importància de l'adquisició d'hàbits i
donar-los a conèixer programes existents sobre aquest tema.
Totes aquestes tasques de formació que hem anat esmentant es concreten,
en conjunt, en les següents necessitats en la formació dels educadors socials:
a) Formació sobre la relació educativa
b) Formació sobre la necessitat de realitzar un treball coordinat
interdisciplinar
c) Coneixements sobre programes i estratègies d'intrevenció
d) Formació per a aprendre a elaborar programes educatius que incideixin en
els àmbits esmentats
e) Formació sobre el desenvolupament dels infants en els aspects que poden
constituir factors de risc o factors protectors
f) Intervenció amb famílies

/
\
J

a) Formació sobre la relació educativa
És molt important posar èmfasi en la formació dels futurs educadors sobre
el fet que un dels "grans recursos" d'intervenció educativa del que disposa
l'educador és la relació educativa interpersonal que manté amb els infants i, en
general, en els subjectes que atén. En aquest sentit la formació ha d'aportar:
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Entendre la relació educativa com un instrument d'intervenció educativa
professional.
Aprendre a través de les experiències sobre dinàmica de grups i de relació
interpersonal.
Obtenir formació sobre l'establiment de relacions d'ajuda amb els
subjectes d'intervenció.

Per la complexitat de la relació educativa cal també que la formació aporti
elements per a:
Aprendre a observar, analitzar i reflexionar sobre les seves pròpies
actuacions, actituds, conflictes i sobre la pròpia pràctica professional.
Aprendre a entendre aquesta reflexió com a part essencial de l'actuació
professional de l'educador social.
b) Formació sobre la necessitats de realitzar un treball coordinat interdisciplinar
/
Aquesta formació cal potenciar-la a la formació inicial dels educadors
posant èmfasi en el treball en equip i creant espais per a la discussió en grup.
c) Coneixements sobre programes i estratègies d'intervenció
Tot i que les habilitats socials, les actituds, l'autoconcepte,
l'autoresponsabilitat són aspectes que s'han de treballar constantment, és a dir,
que tots els moments de la vida quotidiana són propicis per a treballar-los i que
per tant, la formació dels educadors ha d'ensenyar que cal treure partit d'aquests
moments, també és necessari que els educadors coneguin programes i estratègies
d'invervenció sobre hàbits, habilitats socials, lloc de control i atribució de la
causalitat, autoconcepte, etc.
d) Formació per aprendre a elaborar programes educatius que incideixin en els
àmbits esmentats
Els educadors han de saber adaptar les intervencions educatives a les
necessitats dels subjectes. Per això, la formació els ha de donar recursos perquè
siguin capaços d'elaborar els seus programes d'intervenció educativa sobre els
aspectes esmentats en el punt anterior.
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e) Formació sobre el desenvolupament dels infants en els aspectes que
consitituir factors de risc o factors protectors
Els educadors i educadores socials haurien de conèixer el procés de
desenvolupament dels infants en àrees com l'autoestima, l'autoconcepte, el lloc de
control, la motivació, l'atribució de la causalitat, les habilitats socials, els hàbits,
les actituds. D'aquesta manera estarien més preparats per copsar el més aviat
possible la presència de problemes que poguessin constituir factors de risc.
f) Intervenció amb famílies
També seria interessant que la formació inicial deia educadors i
educadores socials proporcionés coneixements sobre estratègies i tècniques
d'intervenció amb famílies. Tot i que nosaltres hem estat parlant de situacions de
risc que compten poc o gens amb el suport familiar, hem de tenir en compte que
en alguns casos la intervenció amb la família serà possible i necessària per a
ajudar-les a desenvolupar relacions familiars que incideixin positivament en
l'infant.

5.

LÍNIES FUTURES DE TREBALL

A la introducció de la tesi dèiem que aquesta volia ser una contribució a
l'estudi de les variables que incideixen en el rendiment acadèmic i en el fracàs
escolar, des de la perspectiva de la prevenció educativa que es pot dur a terme des
de l'escola. Hem aportat un model per a l'anàlisi, des de l'escola i des de l'aula, de
les variables que incideixen en el risc de fracàs escolar i hem realitat un primer
estudi per a obtenir dades sobre possibles factors protectors en casos d'alt risc.
Tot l'estudi teòric i empíric que hem realitzat ens fa pensar que és necessari
desenvolupar en el nostre país lines d'investigació sobre les intervencions
educatives preventives, i de pràctica educativa amb finalitats preventives, no
únicament des del marc escolar sinó des de marcs no formals d'intervenció.
Apuntem tot seguit algunes línies de treball possibles per continuar el treball
iniciat en aquesta tesi.
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A nivell teòric, pensem que cal continuar l'estudi que hem dut a terme en
dues direccions principalment:
1. Continuar estudiant i aprofundint en el tema de la utilització dels conceptes
epidemiologies en la recerca sobre les variables que incideixen en el fracàs
escolar i, en general, en el camp educatiu. La utilització d'aquests conceptes
ens situa en la perspectiva de la prevenció i posa l'accent en la necessitat
d'intervenir sobre variables modificables. A partir de l'estudi realitzat pensem
que aquests conceptes poden resultar adequats per a definir un marc teòric per
a la prevenció del fracàs escolar però cal que plantegem també la necessitat
de continuar estudiant l'adequació i la pertinença d'aquests conceptes.
2. Revisar programes d'intervenció educativa preventiva que s'han dut a terme
per a prevenir el fracàs escolar, especialment programes aplicats aplicat en els
primers nivells d'ecolarització. Cal veure quins han estat els objectius i les
estratègies d'intervenció emprades i també la seva eficàcia.
3. Revisar programes d'intervenció educativa que s'hagin dut a terme a prevenir
els fracàs escolar en infants que es troben en situació de risc.
Tot això ens pot ajudar a millorar el model i a trobar altres variables que
siguin rellevants per a la prevenció del fracàs escolar, així com a conèixer
estratègies d'intervenció sobre les variables que hem inclòs en el model. Però a
més a més, cal també:
4. Revisar programes d'intervenció educativa que s'hagin aplicat a nivell de
preescolar, per a ajudar els infants a desenvolupar les variables que hem
inclòs en el model: autoconcepte i autoestima, actituds, autorerponsabilitat en
els aprenentatge, habilitats per a aprendre, habilitats metacognitives, hàbits
d'estudi i habilitats socials.
A nivell de la investigació educativa hem ofert un model per a l'anàlisi de
les variables que incideixen en el risc de fracàs escolar que cal continuar
estudiant, i proposem les següents línies, algunes de les quals ja han estat
comentades en aquestes concluions:
1. Realitzar investigacions amb l'objectiu d'esbrinar si les variables del model
que nosaltres hem elaborat poden constituir realment factors de risc o

447

factors protectors del fracàs escolar. Al mateix temps, investigar si altres
variables poden haver exercit aquestes funcions i, per tant, cal incorporar-les
al model.
2. Realitzar estudis de seguiment de casos per a detectar factors protectors.
Una línia important a continuar és la d'investigar persones en situació de risc
que han assolit un bon desenvolupament escolar, social i personal. En aquest
sentit trobem dos possibles camins: un, la investigació sobre històries de vida
o de casos; l'altre el seguiment de casos. La investigació qualitativa pot oferir
elements interessants sobre quines variables han tingut el paper de factors
protectors no només del risc de fracàs escolar sinó també d'altres riscos. Així,
en la línia de l'estudi de casos dut a terme en aquesta tesi, pot resultar
interessant continuar estudiant altres casos
A nivell de la intervenció educativa que es pot dur a terme des de l'escola
cal desenvolupar i aplicar programes educatius amb l'objectiu d'intervenir sobre
factors de risc i sobre factors protectors. Especialment, programes que es puguin
aplicar en els primers anys d'escolaritat. En aquest sentit cal posar l'accent en
programes que contribueixin a desenvolupar, ja en els primers anys, les habilitats
socials, les habilitats d'autoaprenentatge, l'autoresponsabilitat en els
aprenentatges, els hàbits d'estudi, l'autoestima i l'autoconcepte, i les actituds
positives vers el treball escolar i l'aprenentatge.
A nivell d'intervenció educativa en casos de risc per raons sociofamiliars
cal desenvolupar programes i estratègies d'intervenció tant en l'àmbit escolar con
en el no escolar per afavorir el desenvolupament de factors protectors. Des
d'aquesta perspectiva, serà d'interès l'elaboració i l'estudi de l'eficàcia de
programes i estratègies d'intervenció educativa que ajudin els infants a millorar
les seves habilitats socials, a plantejar-se fites i estratègies per assolir-les, a
desenvolupar el seu autoconcepte i millorar l'autoestima, a desenvolupar actituds
positives i l'autoresponsabilitat en els aprenentatges.
Pensem que aquestes són les principals línies que parteixen del treball
iniciat. L'estudi sobre el risc i els factors de risc posa èmfasi en la prevenció i, en
aquest sentit, el treball realitzat constitueix un punt de partida per a continuar
estudiant i desenvolupant investigacions i pràctiques educatives amb finalitats
preventives.
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ANNEX!:
Carta dirigida a la Secció Territorial d'Atenció a la Infancia de Girona

Annex 1

Judit Fullana
Dept. de Pedagogia i Didàctica
Girona
Sra. Irene Casals
Cap de la Secció
d'Atenció a la Infància
Girona

Territorial

Sra Casals:
Sóc llicenciada en Ciències de l'Educació i actualment estic treballant com a
professora en el Departament de Pedagogia i Didàctica de la Facultat de Ciències
de l'Educació de la UdG. Em dirigeixo a vostè per sol.licitar-li el seu ajut de
cares a poder realitzar una part de la meva tesi doctoral que actualment estic
duent a terme.
La tesi tracta sobre "factors de risc de fracàs escolar". L'objectiu final de la tesi és
mostrar que si s'intervé educativament i de forma preventiva des de l'escola sobre
determinades variables o factors de risc, detectables en els primers anys
d'escolaritat, és possible millorar el rendiment acadèmic dels alumnes. És a dir,
amb l'aplicació d'una intervenció adequada és possible canviar les dinàmiques
escolars negatives que alguns nens inicien ja en els primers anys de la seva
escolarització.
Per assolir l'objectiu general de la tesi cal realitzar unes passes prèvies entre les
quals es troba l'establir quines són les variables que, susceptibles de ser
modificades a través de la intervenció escolar, resulten rellevants per la millora
dels aprenentatges dels alumnes, de manera que el resultat d'aquest sigui el
màxim de positiu. Per a establir quines variables són rellevants ens basem en dos
estudis complementaris:
1.

La revisió de la bibliografia existent sobre recerques que intenten
avariguar la relació entre diverses variables i el rendiment
acadèmic.

2.

Un estudi de casos, l'objectiu del qual seria obtenir informació
sobre variables rellevants per a l'èxit escolar.
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Es en relació a aquest segon punt que em dirigeixo a vostè per sol.licitar-li el seu
ajut. Per això em permeto exposar-li amb més detall de què es tractaria aquest
estudi.
En el plantejament de la tesi, els "casos" d'aquest estudi haurien de ser nois/noies
que, malgrat que pertanyen a grups de risc i que, per tant, tenen uns
condicionants importants que, tal com es desprèn de la majoria de recerques, els
hauria d'haver conduït al fracàs escolar, han assolit un cert grau d'èxit a l'escola.
És per això que havia pensat en la possibilitat de sol·licitar a aquesta Secció
Territorial que em facilités el contacte amb alguns nois/noies que estessin vivint
en comunitats infantils i estudiant Formació Professional, BUP o estiguin
obtenint uns bons resultats en el cicle superior d'EGB.
L'estudi de casos es faria a partir d'entrevistes als nois/es bàsicament ja que el que
interessa és conèixer des del seu propi punt de vista i en base a les seves pòpies
percepcions, les característiques i trets més rellevants de la seva escolarització, la
seva percepció de l'escola, els companys i els mestres, el seu treball a l'escola, el
seu propi concepte d'estudiant, les seves motivacions, el grau d'autonomia en els
seus aprenentatges, les seves percepcions de les causes del seu èxit,les seves
expectatives... No obstant, i a efectes de poder triangular la informació
obtinguda, també em seria interessant i útil poder mantenir una entrevista amb
algun dels educadors de la comunitat en la qual estigui vivint el noi, així com
amb el seu professor tutor en l'escola o institut on estigui cursant els seus estudis.
Adjunto a aquesta carta una explicació més detallada del marc en el qual
s'insereix aquest estudi de casos així com del contingut general de les entrevistes.
La meva sol·licitud es dirigeix, per tant, a demanar-li la seva col·laboració per a
la realització d'aquest estudi, facilitant-me, si no hi ha cap inconvenient o
impediment, el contacte amb alguns d'aquests nois/es per tal d'entrevistar-me
amb ells, així com el contacte amb l'educador i amb el professor tutor. En tot
moment es mantindrà l'anonimat d'aquestes persones i el seu nom no figurarà en
el redactat de la tesi.
Resto a la seva disposició per a qualsevol altre aclariment sobre el tema. El
telèfon de la feina és el 41 80 09 i el particular és el 40 07 92.
Agraint-li la seva atenció la saluda atentament,

JuditFullanaNoell
Girona, 14 de juny de 1993
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MARC EN EL QUE S'INSEREIX L'ESTUDI DE CASOS

En la part de tesi que hem realitzat fins ara hem vist que hi ha un conjunt
de variables que la recerca educativa associa al rendiment escolar. Hem arribat a
una classificació d'aquestes variables en funció del criteri de modifícabilitat
pedagògica, de manera que tenim una classifiació de variables relacionades amb
el rendiment que van des d'aquelles menys modificables a través de la intervenció
educativa escolar, és a dir, sobre les quals la intervenció educativa escolar resulta
difícil, a les variables més modificables que són les que, al nostre entendre han de
ser l'objecte principal de la intervenció educativa escolar.
D'altra banda, aquestes variables més modificables ens situen en la
concepció de l'individu en tant que "subjecte que aprèn", com a mediador entre
el context i els aprenentatges que realitza. Tot això ho hem obtingut a partir de la
revisió de la bibliografia.
Ara ens interessa avariguar quines variables són més rellevants per al
rendiment escolar, per tai d'obtenir evidència de quina o quines variables cal que
siguin modificades a través de la intervenció educativa escolar per tal que
previnguin l'aparició d'una pauta de baix rendiment que encamini l'individu vers
el fracàs escolar.

OBJECTIU GENERAL de l'Estudi de casos.
Esbrinar quines variables són més rellevants de cares a aconseguir millors
aprenentatges i, com a conseqüència, un bon rendiment escolar dels infants.
SELECCIÓ DELS CASOS
Cada un dels casos el constitueixen individus que, malgrat pertànyer a
grups d'alt risc de fracàs escolar, han estat capaços de reeixir a l'escola amb cert
nivell d'èxit. Concretament, nois i noies que viuen a la Llar infantil o comunitats
infantils i que han assolit un cert grau d'èxit escolar.
L'interès per seleccionar aquests subjectes es deu al fet que malgrat que es
troben en situacions de risc de fracàs escolar pel fet d'haver viscut i estar encara
vivint en institucions d'acolliment, han tingut èxit a l'escola. Segons les recerques
revisades, aquests infants pertanyerien a grups de risc de fracàs escolar ja que
provenen de famílies socialment i econòmicament desafavorides, que han viscut
situacions de desavinences i trencament familiar, traumes, una situació cultural
familiar baixa... El viure acollits en comunitats infantils suposa viure en una
circumstància especial. Les expectatives per aquests nens solen ser bastant
pobres. Poder entrevistar aquests nois i noies sobre la seva manera de percebre i
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explicar les seves pròpies circumstàncies i les causes del seu èxit escolar ens pot
proporcionar una guia consistent per avançar en el coneixement de les variables
més rellevants per a l'obtenció d'uns bons resultats en els aprenentatges.

TIPUS D'ENTREVISTA
L'entrevista qualitativa resulta adient pel tipus d'objectiu que ens hem
plantejat. L'objectiu fonamental de les entrevistes qualitatives és obtenir dades
reveladores dels significats dels participants, mostrar com els participants
conceben els seus móns i com expliquen aquestes concepcions.
Sembla que el més adient pel meu estudi és el que Cohén i Manion
anomenen entrevista dirigida. Hem elaborat una guia en la qual s'anticipen les
qüestions generals i la informació específica que volem recollir. L'enfocament
serà informal i ni l'ordre de les preguntes ni el seu context estan prefixats. A
través de les entrevistes als nois, als educadors i als professors tutors intentarem
obtenir informació per cada cas entorn de les següents variables:
BLOCS
Característiques
del noi/a

VARIALBLES
Autoconcepte-autoestima

Actituds vers l'escola i el treball escolar

Autoresponsabilitat en els aprenentatges (locus of control,
motivació per l'èxit i atribució de la causalitat)
L'ambient
d'aprenentatge

Els mestres

•
>
•

El currículum
•

El context
d'aprenentat ge

El
Procés
d'aprenentatge

Els Resultats
Variables
del
context soioculural i de la vida
quotidiana

Estratègies d'aprenentatge autoregulat

•
•
•
•
•

Expectatives dels mestres
Experiència dels mestres
Conductes.
Relació del nen amb els
mestres.
Assignatures.
Organització dels programes.
Organització del treball a
l'aula
Tasques.
aterial.
Activitats.
Les aules.
La relació amb els companys.

Identificació de les demandes

Planificació
Auto-avaluació
Rendiment, habilitats adquirides, aprenentatges fets, canvis
actitudinals.
Entorn sociofamiliar
Entorn cultural.
Entorn institucional.
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INSTRUMENTS
Entrevista al tutor
Entrevista a l'educador
Entrevista al noi/a
Entrevista al noi
Entrevista al tutor
Entrevista a l'educador
Entrevista al noi/a
Entrevista al tutor
Entrevista a l'educador
Entrevista al noi/a

Entrevista al noi/a

Entrevista al noi/a
Entrevista al nen
Entrevista tutor
Entrevista educadors
Escala de Zimmerman i
Martínez-Pons per alumnes i
per mestres.

Entrevista al noi/a
Entrevista tutor
Entrevista noi/a
Entrevista educadors
Entrevista mestres

ANNEX 2:
Material per a la validació de les entrevistes i els seus resultats

Annex 2

1.

MATERIAL PER A LA VALIDACIÓ DE LES ENTREVISTES

1.1. Presentació dirigida als jutges
Estic realitzant un estudi de casos sobre variables que es relacionen amb l'èxit
escolar en casos d'estudiants que, malgrat trobar-se en situació de risc, han aconseguit
reeixir a l'escola i obtenir uns resultats escolars satisfactors. La font de recollida de
dades més important del l'estudi és una entrevista que es passarà als estudiants, al seu
educador-tutor, i al professor tutor. Totes tres entrevistes tenen objectius semblants. Per
tal de validar les entrevistes li demano la seva col·laboració.
L'objectiu de les entrevistes és obtenir informació sobre aspectes que poden
influir en el rendiment escolar. Les dades obtingudes sobre quines són les percepcions
dels estudiants entorn d'aquests aspectes juntament amb les dades proporcionades pels
professors-tutors i els educadors-tutors, s'analitzaran per tal d'obtenir informació sobre
variables que destaquin com a aspectes que han influït positivament en el
desenvolupament escolar dels nois i noies.
Les variables de les quals ens interessa obtenir informació són bàsicament les
mateixes en els tres tipus d'entrevistes. No obstant, hi ha certes diferències segons a qui
va dirigida. Per fer la validació ens cal, per tant, considerar separadament tres
entrevistes: l'entrevista als nois, l'entrevista als professors i l'entrevista als educadors.
Tot seguit es presenten dos tipus de taules. Un tipus són les taules en les quals
consten les variables i els indicadors de les entrevistes i un segon tipus són taules en les
quals hi figuren els indicadors i les preguntes de l'entrevista que li corresponen.
Per tal de validar els indicadors de cada tipus d'entrevista, si us plau, marqui el
SI o el NO per a cada indicador segons si creu que l'indicador s'adequa a l'objectiu o
no. Al final de la taula té un espai per si vol fer alguna observació.
Per tal de validar les preguntes de l'entrevista, si us plau, marqui el SI o bé el
NO, si considera que la pregunta s'adequa o no a l'indicador corresponent.
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OBSERVACIONS:

VARIABLES
REFERIDES
A
ALTRES ASPECTES

EL
PROCÉS
D'APRENENTATGE

L'AMBIENT
D'APRENENTATGE

BLOCS
CARACTERÍSTIQUES
DE L'ESTUDIANT

Habilitats metacognitives

La relació amb els companys

Les aules.

Entorn sociofamiliar.
intorn cultural,
ïntorn institucional.

Rendiment, habilitats adquirides, aprenentatges fets,
canvis actitudinals.

metacognitiv
es

El
context
d'aprenentatge

Tasques i activitats

NO
SI
SI
23. Preferències quant a característiques del grup classe.
24. Relació de l'estudiant amb els companys.

creixement personal.

iprenentatges adquirits quant a la importància percebuda pel

31. Valoració dels aprenentatges adquirits en funció de la utilitat percebuda de
cares al futur mediat.

' de »**» ^™des -b l'estudi

NO
NO
NO
NO
NO
MO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
15. Preferències pel que fa a l'estil docent dels professors.
16. Relació de l'estudiant amb els professors, percebuda pel propi estudiant.
17. Preferències quant a assignatures
18. Tipus de treball predominant a l'aula: individual o en grup.
19. Tipus de treball preferit per l'estudiant.
20. Preferències quant a tipus de tasques a realitzar (redaccions, exercicis, estudiar, etc.)
21 . Valoració de les tasques en funció de la seva utilitat per l'aprenentatge.
22. Característiques dels grups classe preferits per l'estudiant

INDICADORS

NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
9. Atribució de l'èxit en determinades tasques que proposa el professor.
10. Atribució del fracàs en determina-des assignatures.
11. Atribució del fracàs en alguna tasca que proposa el professor.
12. Tendència a perseverar o a abandonar davant d'una tasca difícil.
13. Resultats generals de les assignatures en cursos anteriors.
14. Percepció del concepte que els professors tenen de l'alumne com a estudiant.

Annex 2

NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

VALIDACIÓ
SI
NO

2. Percepció de les pròpies capacitats per dur a terme determinades tasques.
3. Gust per l'escola
4. Gust pel treball escolar
5. Disposició a realitzar les tasques escolars
6. Disposició vers l'aprenentatge.
7. Expectatives vers l'escola.
8. Atribució de l'èxit en determinades matèries.

INDICADORS
1. Autopercepció com a estudiant

33. Relació rellevant percebuda entre algun aspecte de l'entorn sòcio-familiar
institucional o cultural i l'èxit escolar.

Rendiment anterior
Concepte que tenen els professors de
Els mestres
l'alumne com a estudiant.
Conductes docents
Relació de l'estudiant amb els professors
El currículum
Assignatures.
Organització del treball a l'aula

Autoresponsabilitat en els aprenentatges (locus of control,
motivació per l'èxit i atribució de la causalitat)

Motivació vers el treball escolar

Actituds vers l'escola i el treball escolar

VARIABLES
Autoconcepte-autoestima

1.2.1. Validació dels indicadors
Si us plau, marqui amb una creu el SI o bé el NO, segons si creu que l'indicador és vàlid o no en funció de l'objectiu.

1.2. Validació de les entrevistes dirigides als nois/es
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OBSERVACIONS:

VARIABLES
REFERIDES
A
ALTRES ASPECTES

EL
PROCÉS
D'APRENENTATGE

L'AMBIENT
D'APRENENTATGE

BLOCS
CARACTERÍSTIQUES
DE L'ESTUDIANT

Habilitats metacognitives

La relació amb els companys

Les aules.

Entorn sociofamiliar.
intorn cultural,
ïntorn institucional.

Rendiment, habilitats adquirides, aprenentatges fets,
canvis actitudinals.

metacognitiv
es

El
context
d'aprenentatge

Tasques i activitats

NO
SI
SI
23. Preferències quant a característiques del grup classe.
24. Relació de l'estudiant amb els companys.

creixement personal.

iprenentatges adquirits quant a la importància percebuda pel

31. Valoració dels aprenentatges adquirits en funció de la utilitat percebuda de
cares al futur mediat.

' de »**» ^™des -b l'estudi

NO
NO
NO
NO
NO
MO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
15. Preferències pel que fa a l'estil docent dels professors.
16. Relació de l'estudiant amb els professors, percebuda pel propi estudiant.
17. Preferències quant a assignatures
18. Tipus de treball predominant a l'aula: individual o en grup.
19. Tipus de treball preferit per l'estudiant.
20. Preferències quant a tipus de tasques a realitzar (redaccions, exercicis, estudiar, etc.)
21 . Valoració de les tasques en funció de la seva utilitat per l'aprenentatge.
22. Característiques dels grups classe preferits per l'estudiant

INDICADORS

NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
9. Atribució de l'èxit en determinades tasques que proposa el professor.
10. Atribució del fracàs en determina-des assignatures.
11. Atribució del fracàs en alguna tasca que proposa el professor.
12. Tendència a perseverar o a abandonar davant d'una tasca difícil.
13. Resultats generals de les assignatures en cursos anteriors.
14. Percepció del concepte que els professors tenen de l'alumne com a estudiant.
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NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

VALIDACIÓ
SI
NO

2. Percepció de les pròpies capacitats per dur a terme determinades tasques.
3. Gust per l'escola
4. Gust pel treball escolar
5. Disposició a realitzar les tasques escolars
6. Disposició vers l'aprenentatge.
7. Expectatives vers l'escola.
8. Atribució de l'èxit en determinades matèries.

INDICADORS
1. Autopercepció com a estudiant

33. Relació rellevant percebuda entre algun aspecte de l'entorn sòcio-familiar
institucional o cultural i l'èxit escolar.

Rendiment anterior
Concepte que tenen els professors de
Els mestres
l'alumne com a estudiant.
Conductes docents
Relació de l'estudiant amb els professors
El currículum
Assignatures.
Organització del treball a l'aula

Autoresponsabilitat en els aprenentatges (locus of control,
motivació per l'èxit i atribució de la causalitat)

Motivació vers el treball escolar

Actituds vers l'escola i el treball escolar

VARIABLES
Autoconcepte-autoestima

1.2.1. Validació dels indicadors
Si us plau, marqui amb una creu el SI o bé el NO, segons si creu que l'indicador és vàlid o no en funció de l'objectiu.

1.2. Validació de les entrevistes dirigides als nois/es
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1.2.2.

Validació de les preguntes

Si us plau, marqui el SI o el NO segons si creu que la pregunta de l'entrevista
s'adequa o no a l'indicador corresponent.
INDICADORS
1 . Autopercepció com a estudiant
2. Percepció de les pròpies capacitats per dur a
terme determinades tasques.
3. Gust per l'escola
4. Gust pel treball escolar
5. Disposició a realitzar les tasques escolars
6. Disposició vers l'aprenentatge.
7. Expectatives vers l'escola.
8. Atribució de l'èxit en determinades matèries.

9. Atribució de l'èxit en determinades tasques
que proposa el professor.
10. Atribució del fracàs en determinades
assignatures.
11. Atribució del fracàs en alguna tasca que
proposa el professor.
12. Tendència a perseverar o a abandonar davant
d'una tasca difícil.

13. Resultats generals de les assignatures en
cursos anteriors.
14. Percepció del concepte que els professors
tenen de l'alumne com a estudiant.
15. Preferències pel que fa a l'estil docent dels
professors.

16. Relació de l'estudiant amb els póofessors,
percebuda per l'estudiant.
17. Preferències quant a assignatures
18. Tipus de treball predominant a l'aula:
individual o en grup.
19. Tipus de treball preferit per l'estudiant.
20. Preferències quant a tipus de tasques a
realitzar (redaccions, exercicis, estudiar, etc.)
21. Valoració de les tasques en funció de la seva
utilitat per l'aprenentatge.

PREGUNTES ENTREVISTA
ADEQUACIÓ
- Et consideres un bon/una bona
SI
~NO~~
estudiant?
- Quines coses creus que ets més capaç
SI
NO
de fer o et sents més capaç de fer?
- T'agrada anar a l'escola o a l'institut?
SI ~NO~~
- T'agrada fer les tasques que et posen
SI
NO
els professors?
- Et costa posar-te a fer els deures i les
SI
NO
tasques que et posen els professors?
- T'agrada aprendre coses noves?
SI
NO
- Què n'esperes de l'escola?
SI
NO
- Per quina raó creus que hi ha
SI
NO
assignatures que et van bé i d'altres que
no t'hi van tant?
- Quan una tasca o una activitat que
SI
NO
proposa el professor et surt bé, per què
diries que és?
- 1 quan una assignatura et va malament,
SI
NO
per què penses que és?
- Si una feina no et surt, a què creus que
SI
NO
és deugut?
- Quan una feina et costa molt i no hi ha
SI
NO
maneres que et surti, què fas: vas
provant fins que et surt o bé plegues si
veus que no et surt?
NO
- En termes generals, quines notes vas
SI
treure el curs passat i els anys anteriors?
NO
- Què creus que els professors pensen de
SI
tu com a estudiant?
NO
SI
- Recordes algun professor que t'hagi
agradat molt? Per quines raons
t'agradava?
NO
- N'hi ha algun que no t'agradés gens?
SI
Per quines raons no t'agradava?
NO
- Creus que tens una bona relació amb
SI
els professors?
NO
- Quines assignatures t'agraden més? Per
SI
què?
NO
SI
- En general, els professors que has
tingut, quin tipus de treball feien fer:
individual o en grup?
NO
SI
- Quin tipus de treball t'agrada més fer:
individual o en grup?
NO
SI
- Quin tipus de tasques o d'activitats
t'agrada més fer: exercicis, redactar,
estudiar, contestar preguntes, etc?
NO
SI
- Quin tipus d'activitat et sembla que
t'ajuda més a aprendre coses, et sembla
que et va millor per aprendre?
"*
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- De totes les classes on has anat, quina
recordes millor? Per què?
- Com t'agrada que siguin els teus
companys de classe?
- Tens molts amics?
- Què creus que pensen de tu els teus
amics?
25. Freqüència de realització de deures i de - Quant dies dediques a fer deures
tasques relacionades amb l'estudi
26. Hores diàries deidicades a estudiar i fer les - Dediques molta estona a fer els deures i
a estudiar?
tasques escolars.
- Com t'organitzes per fer els deures que
27. Planificació de l'estudi diari i /o setmanal.
et posen?
28. Capacitat de concentració i d'atenció - Et costa concentrar-te quan et poses a
estudiar o a fer deures
autopercebut.
29. Identificació de les demandes per part de - Normalment, entens bé el que se't
demana que facis?
l'estudiant.
- Quines notes has tret aquest curs?
30. Qualificacions escolars obtingudes.
31. Valoració dels aprenentatges adquirits en - Creus que et servirà tot el que has après
funció de la utilitat percebuda de cares al futur a l'escola?
mediat.
- Què creus que et servirà més?
32. Valoració dels aprenentatges adquirits quant - Què és el més important per tu de tot el
a la importància percebuda pel creixement que has après a l'escola?
personal.
33. Relació rellevant percebuda entre algun - Hi ha algun aspecte de l'entorn, de la
aspecte de l'entorn sòcio-familiar, institucional o teva vida, que pensis que t'ha influït en
el fet que estiguis motivat pels estudis i
cultural i l'èxit escolar.
et vagin bé?

22. Característiques dels grups classe preferits
per l'estudiant
23. Preferències quant a característiques del grup
classe.
24. Relació de l'estudiant amb els companys.
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SI

NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

OBSERVACIONS

VARIABLES
REFERIDES
ALTRES ASPECTES

ELS RESULTATS

PROCÉS
D'APRENENTATGE

EL

BLOCS

L'AMBIENT
D'APRENENTATGE

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

•

^

Habilitats metacognitives

Temps de dedicació,
organització, concentració

VARIABLES

24. OUnlíTÏCafíinnQ I—rnlnrr nl-ii'

1

I

-r

'

23. Percepció de l'educador sobre la tendència del /la noi/a a actuar en general de
manera impulsiva o bé reflexiva.
general ae

18. Freqüència de realització de deures i de tasques relacionades amb l'estudi.

INDICADORS

27. Relació rellevant percebuda entre algun aspecte de l'entorn socio-familiar
institucional o cultural i l'èxit escolar.

I

17. Acceptació de l'estudiant per part dels seus companys percebuda per
l'educador

25. Valoració del rendiment del/la noi/a per part de I'educldo7
26. Aspectes dels resultats escolars de l'estudiant que l'educador destacaria
cspccislnicnt

els

constància,

amb

Rendiment, habilitats adquirides, aprenentatges fets,
canvis actítudinals.

Reflexivitat/Impulsivitat

Habilitats
d'autoaprenent
atge

Hàbits
d'estudi

El
context
d'aprenentatge

La relació amb els companys

Relació de l'estudiant
professors
Assignatures.
Tasques i activitats

Els mestres
El currículum

Expectatives de l'educador

L'educador

SI

SI
M

NO

NO

VALIDACI
Ó
SI
NO
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NO
NO

SI
SI

Autoresponsabilitat en els aprenentatges (locus of
control, motivació per l'èxit i atribució de la causalitat)

14. Preferències del/la noi/a quant a assignatures.
15. Preferències del/la noi/a quant a tasques o activitats relacionades amb el treball
escolar
16. Relació de l'estudiant amb els seus companys d'aula.

NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI

2. Predisposició del noi/a per assistir a l'escola
3. Gust per l'escola
4. Gust pel treball escolar
S.Disposició a realitzar les tasques escolars
6. Disposició vers l'aprenentatge, tal com ho percep l'educador
7. Percepció de la motivació del noi/a per anar a l'escola i fer les tasques que se li
encomanen.
8. Tasques que motiven més al noi/a
9. Grau d'esforç percebut per l'educador davant de determinades tasques que
suposen una certa dificultat per l'estudiant
10. Percepció de l'educador sobre a qui o a què atribueix el/la noi/a l'èxit o el
fracàs en determinades tasques
11. Percepció de l'educador sobre l'actitud davant la "realització de tasques que
impliquen una certa dificultat.
12. Expectatives de l'educador quant a la possibilitat que té el/la noi/a de finalitzar
els estudis actuals o continuar-ne uns altres..
13. Relació del/la noi/a amb els professors segons la percepció que en té l'educador

Actituds vers l'escola i el treball escolar

Motivació vers el treball escolar

NO

Ó

Autoconcepte-autoestima

INDICADORS

SI

VARIABLES

1. Concepte que l'educador percep que el noi té de sí mateix com a estudiant

Entorn sociofamiliar.
Entorn cultural.
Entorn institucional.

CARACTERÍSTIQUES
DE L'ESTUDIANT

BLOCS

1.3.1. Validació dels indicadors
Si us plau, marqui una creu a sobre del SI o del NO, segons si creu que els indicadors són vàlids en funció dels objectius.

1.3. Validació de l'entrevista als Educadors/es
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OBSERVACIONS

VARIABLES
REFERIDES
ALTRES ASPECTES

ELS RESULTATS

PROCÉS
D'APRENENTATGE

EL

BLOCS

L'AMBIENT
D'APRENENTATGE

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

•

^

Habilitats metacognitives

Temps de dedicació,
organització, concentració

VARIABLES

24. OUnlíTÏCafíinnQ I—rnlnrr nl-ii'

1

I

-r

'

23. Percepció de l'educador sobre la tendència del /la noi/a a actuar en general de
manera impulsiva o bé reflexiva.
general ae

18. Freqüència de realització de deures i de tasques relacionades amb l'estudi.

INDICADORS

27. Relació rellevant percebuda entre algun aspecte de l'entorn socio-familiar
institucional o cultural i l'èxit escolar.

I

17. Acceptació de l'estudiant per part dels seus companys percebuda per
l'educador

25. Valoració del rendiment del/la noi/a per part de I'educldo7
26. Aspectes dels resultats escolars de l'estudiant que l'educador destacaria
cspccislnicnt

els

constància,

amb

Rendiment, habilitats adquirides, aprenentatges fets,
canvis actítudinals.

Reflexivitat/Impulsivitat

Habilitats
d'autoaprenent
atge

Hàbits
d'estudi

El
context
d'aprenentatge

La relació amb els companys

Relació de l'estudiant
professors
Assignatures.
Tasques i activitats

Els mestres
El currículum

Expectatives de l'educador

L'educador

SI

SI
M

NO

NO

VALIDACI
Ó
SI
NO

Annex 2

NO
NO

SI
SI

Autoresponsabilitat en els aprenentatges (locus of
control, motivació per l'èxit i atribució de la causalitat)

14. Preferències del/la noi/a quant a assignatures.
15. Preferències del/la noi/a quant a tasques o activitats relacionades amb el treball
escolar
16. Relació de l'estudiant amb els seus companys d'aula.

NO
NO
NO
NO
NO
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI

2. Predisposició del noi/a per assistir a l'escola
3. Gust per l'escola
4. Gust pel treball escolar
S.Disposició a realitzar les tasques escolars
6. Disposició vers l'aprenentatge, tal com ho percep l'educador
7. Percepció de la motivació del noi/a per anar a l'escola i fer les tasques que se li
encomanen.
8. Tasques que motiven més al noi/a
9. Grau d'esforç percebut per l'educador davant de determinades tasques que
suposen una certa dificultat per l'estudiant
10. Percepció de l'educador sobre a qui o a què atribueix el/la noi/a l'èxit o el
fracàs en determinades tasques
11. Percepció de l'educador sobre l'actitud davant la "realització de tasques que
impliquen una certa dificultat.
12. Expectatives de l'educador quant a la possibilitat que té el/la noi/a de finalitzar
els estudis actuals o continuar-ne uns altres..
13. Relació del/la noi/a amb els professors segons la percepció que en té l'educador

Actituds vers l'escola i el treball escolar

Motivació vers el treball escolar

NO

Ó

Autoconcepte-autoestima

INDICADORS

SI

VARIABLES

1. Concepte que l'educador percep que el noi té de sí mateix com a estudiant

Entorn sociofamiliar.
Entorn cultural.
Entorn institucional.

CARACTERÍSTIQUES
DE L'ESTUDIANT

BLOCS

1.3.1. Validació dels indicadors
Si us plau, marqui una creu a sobre del SI o del NO, segons si creu que els indicadors són vàlids en funció dels objectius.

1.3. Validació de l'entrevista als Educadors/es

Annex 2

Annex 2

1.3.2.

Validació de les preguntes

Si us plau, marqui el SI o el NO segons si creu que la pregunta de l'entrevista
s'adequa o no a l'indicador corresponent.
INDICADORS
1. Concepte que l'educador percep que el noi té
de sí mateix com a estudiant

2. Predisposició del noi/a per assistir a l'escola

3. Gust per l'escola
4. Gust pel treball escolar
S.Disposició a realitzar les tasques escolars

6. Disposició vers l'aprenentatge, tal com ho
percep l'educador
7. Percepció de la motivació del noi/a per anar
a l'escola i fer les tasques que se li encomanen.
8. Tasques que motiven més al noi/a

9. Grau d'esforç percebut per l'educador davant
de determinades tasques que suposen una certa
dificultat per l'estudiant.
10. Percepció de l'educador sobre a qui o a què
atribueix el/la noi/a l'èxit o el fracàs en
determinades tasques
11. Percepció de l'educador sobre l'actitud
davant la realització de tasques que impliquen
una certa dificultat.
12. Expectatives de l'educador quant a la
possibilitat que té el/la noi/a de finalitzar els
estudis actuals o continuar-ne uns altres.
13. Relació del/la noi/a amb els professors
segons la percepció que en té l'educador
14. Preferències del/la noi/a quant a
assignatures.
15. Preferències del/la noi/a quant a tasques o
activitats relacionades amb el treball escolar
16. Relació
de l'estudiant amb els seus
companys d'aula.
17. Acceptació de l'estudiant per part dels seus
companys percebuda per l'educador
18. Freqüència de realització de deures i de
tasques relacionades amb l'estudi.
19. Hores diàries dedicades a estudiar i fer les
tasques escolars.
20. Organització de l'estudi del noi/a.

PREGUNTES ENTREVISTA
- Creu que el no /la n oia té un bon
concepte de si mateix/a com a
estudiant?
En què es nota?
- Diria que el noi/la noia està ben
disposada per anar a l'escola o a
l'institut?
- Li agrada anar a l'escola?
- Creu que li agrada fer els deures i les
tasques que li posen a l'escola
- Normalment, està ben disposat/da a
realitzar les tasques escolars que se li
encomanen?
- Creu que li agrada aprendre coses?

ADEQUAT

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI

NO

- En general, creu que és una persona
motivada per anar a le'scola i per
realitzar les tasques que se li assignen?
- Quines diria que són les tasques que
el/la motiven més, tant escolars com
d'altres tipus?
- Normalment, s'esforça per realitzar bé
les tasques?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

- Quan una cosa li surt malament, a qui
o a què sol atribuir la culpa?

SI

NO

- Quan una cosa li surt malament o li
costa, diria que deixa d'esforçar-se o
més aviat té tendència a perserverar en
la seva realització?
- Creu que pot tirar endavant els estudis
que està realitzant actualment o atres
estudis?
- Com definiria la seva relació amb els
professors?
- Quines assignatures li agraden més?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

- Quin tipus de tasques li agrada més
fer, per exemple, escriure, llegir, fer
exercicis, etc?
- Com descriuria ia seva relació amb els
companys?
- Diria que és un noi/una noia ben
acceptat/da pels seus companys?
- Fa cada dia els deures que se li
assignen a l'escola?
- Dedica molta estona cada dia a fer les
tasques escolars?
- Com ho fa per organitzar-se l'estudi?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

~~NÓ~~"

SI

~~NO~~

SI

""NO"""
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21. Capacitat d'atenció i concentració en la
realització de les activitats escolars.
22. Identificació de les demandes.
23. Percepció de l'educador sobre la tendència
del /la noi/a a actuar en general de manera
impulsiva o be reflexiva.
24. Qualificacions escolars obtingudes pel noi/a
25 Valoració del rendiment del/la noi/a per part
de l'educador
26. Aspectes dels resultats escolars de
l'estudiant
que
l'educador
destacaria
especialment
27. Relació rellevant percebuda entre algun
aspecte de l'entorn sòcio-familiar, institucional
o cultural i l'èxit escolar.

- Creu que li costa concentrar-se quan
ha de fer una activitat escolar?
- Entén bé les demandes que se li fan?
- Quan es troba davant d'una tasca,
diria que és, en general, més impulsiu o
bé reflexiu?
- Quins resultats ha obtingut aquest
curs?
- Diria que el noi/la noia té unns bons
resultats escolars?
- Hi ha alguna cosa dels seus resultats
que vostè deistacaria especialment?

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Destacaria algun aspecte de l'entorn
sòciocultura i institucional del/la noi/a
que cregui que ha estat d'especioal
rellevància per explicar el fet que el/la
noi/a tingui hagi assolit un cert grau
d'èxit a l'escola?

SI

NO

OBSERVACIONS:
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r
Validació dels indicadors

OBSERVACIONS

VARIABLES
REFERIDES
A
ALTRES ASPECTES

ELS RESULTATS

EL
PROCÉ!
D'APRENENTATGE

L'AMBIENT
D'APRENENTATGE

BLOCS
CARACTERÍSTIQUES
DEL NOI

intorn socio-familiar.
Entorn cultural,
íntorn institucional.

els

Habilitats metacognitives

Habilitats sobre com aprendre

Temps de dedicació, planificació
organització de l'estudi, constància,
concentració, demanar explicacions
sobre els resultats.

La relació amb els companys.

Tasques o activitats

Relació de l'estudiant amb
professors
Assignatures.
Organització del treball a l'aula

17. Relació de l'estudiant amb els seus companys d'aula.
18. Acceptació de l'estudiant per part dels seus companys
percebuda pel professor-tutor.

12. Expectatives del professor quant a la possibilitat que té
l'alumne de finalitzar els estudis actuals o continuar-ne uns altres.
13. Relació de l'estudiant amb els professors segons la percepció
que en té el professor tutor.
14. Preferències de l'alumne quant a assingatures.
15. Tipus de da treball preferit per l'estudiant: individual o en
equip.
16. Preferències de l'alumne quant a tipus de tasques.

INDICADORS
1. Concepte que el professor percep que el noi té de sí mateix com
a estudiant.
2. Gust per l'escola.
3. Gust pel treball escolar
4.Disposició per realitzar les tasques escolars
5. Percepció del grau de motivació de l'estudiat per l'escola i pel
treball escolar.
ó.Disposició vers l'aprenentatge.
7. Grau d'esforç percebut pel professor davant de determinades
tasques que suposen una certa dificultat per l'estudiant.
8. Percepció del professor sobre a qui o a què atribueix l'estudiant
l'èxit o el fracàs en determinades tasques.
9. Percepció del professor sobre l'actitud davant la realització de
tasques que impliquen una certa dificultat.
10. Resultats generals de les assignatures en cursos anterior
1 1,Concepte que el professor té de l'alumne/a com a estudiant.

26. Autosupervisió: Fins a quin punt l'estudiant repassa les
feines per tal de detectar errors
27. Percepció del professor sobre la tendència de l'alumne a
actuar en general de manera impulsiva o bé reflexiva.
28. Qualificacions escolars obtingudes.
Valoració del rendiment de l'alumne per part del
professor

23. Us que fa l'estudiant de determinades estratègies:
resumir, prendre apunts, fer resums, subratllar.
24. Identificació de les demandes
25. Planificació de tasques concretes, per exemple, una
redacció.

21. Grau de planificació de l'estudi percebut pel professor.
22. Capacitat d'atenció i concentració en la realització de
les activitats escolars.

20. Constància en la realització de les feines que se 1
assignen.

19. Freqüència de realització de deures í de tasque
relacionades amb l'estudi.

Aspectes dels resultats escolars de l'estudiant que el
¡rofessor destacaria especialment.
¡1. Relació rellevant percebuda entre algun aspecte de
'entorn sòcio-familiar, insittucional o culktural i l'èxit
scolar de l'estudiant

30

Concepte que tenen els professors de
l'alumne com a estudiant
Expectatives vers l'estudiant

Rendiment, habilitats adquirides, aprenentatges fets, canvis actitudinals.

Reflexivital/ impulsivitat

Habilitats d'autoaprenentatge

Hàbits d'estudi

El context d'aprenentatge

El currículum

Rendiment anterior
Els mestres

Autoresponsabilitat en els aprenentatges (locus of control, motivació per l'èxit i
atribució de la causalitat)

Motivació vers el treball escolar.

Actituds vers l'escola i el treball escolar

VARIABLES
Autoconcepte-autoestima

Si us plau, marqui amb una creu el SI o bé el NO, segons si creu que els indicadors són vàlids en funció dels objectius.

1.4.1.

1.4. Valiació de l'Entrevista al Professor/ra tutor/a

NO
NO
NO

SI
SI
SI

|

I
li
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NO
NO
SI
SI

NO
NO
SI
SI

NO

NO
SI

SI

NO
SI

NO

NO
NO
SI
SI

SI .

NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI

ADEQUACIÓ
NO
SI
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r
Validació dels indicadors

OBSERVACIONS

VARIABLES
REFERIDES
A
ALTRES ASPECTES

ELS RESULTATS

EL
PROCÉ!
D'APRENENTATGE

L'AMBIENT
D'APRENENTATGE

BLOCS
CARACTERÍSTIQUES
DEL NOI

intorn socio-familiar.
Entorn cultural,
íntorn institucional.

els

Habilitats metacognitives

Habilitats sobre com aprendre

Temps de dedicació, planificació
organització de l'estudi, constància,
concentració, demanar explicacions
sobre els resultats.

La relació amb els companys.

Tasques o activitats

Relació de l'estudiant amb
professors
Assignatures.
Organització del treball a l'aula

17. Relació de l'estudiant amb els seus companys d'aula.
18. Acceptació de l'estudiant per part dels seus companys
percebuda pel professor-tutor.

12. Expectatives del professor quant a la possibilitat que té
l'alumne de finalitzar els estudis actuals o continuar-ne uns altres.
13. Relació de l'estudiant amb els professors segons la percepció
que en té el professor tutor.
14. Preferències de l'alumne quant a assingatures.
15. Tipus de da treball preferit per l'estudiant: individual o en
equip.
16. Preferències de l'alumne quant a tipus de tasques.

INDICADORS
1. Concepte que el professor percep que el noi té de sí mateix com
a estudiant.
2. Gust per l'escola.
3. Gust pel treball escolar
4.Disposició per realitzar les tasques escolars
5. Percepció del grau de motivació de l'estudiat per l'escola i pel
treball escolar.
ó.Disposició vers l'aprenentatge.
7. Grau d'esforç percebut pel professor davant de determinades
tasques que suposen una certa dificultat per l'estudiant.
8. Percepció del professor sobre a qui o a què atribueix l'estudiant
l'èxit o el fracàs en determinades tasques.
9. Percepció del professor sobre l'actitud davant la realització de
tasques que impliquen una certa dificultat.
10. Resultats generals de les assignatures en cursos anterior
1 1,Concepte que el professor té de l'alumne/a com a estudiant.

26. Autosupervisió: Fins a quin punt l'estudiant repassa les
feines per tal de detectar errors
27. Percepció del professor sobre la tendència de l'alumne a
actuar en general de manera impulsiva o bé reflexiva.
28. Qualificacions escolars obtingudes.
Valoració del rendiment de l'alumne per part del
professor

23. Us que fa l'estudiant de determinades estratègies:
resumir, prendre apunts, fer resums, subratllar.
24. Identificació de les demandes
25. Planificació de tasques concretes, per exemple, una
redacció.

21. Grau de planificació de l'estudi percebut pel professor.
22. Capacitat d'atenció i concentració en la realització de
les activitats escolars.

20. Constància en la realització de les feines que se 1
assignen.

19. Freqüència de realització de deures í de tasque
relacionades amb l'estudi.

Aspectes dels resultats escolars de l'estudiant que el
¡rofessor destacaria especialment.
¡1. Relació rellevant percebuda entre algun aspecte de
'entorn sòcio-familiar, insittucional o culktural i l'èxit
scolar de l'estudiant

30

Concepte que tenen els professors de
l'alumne com a estudiant
Expectatives vers l'estudiant

Rendiment, habilitats adquirides, aprenentatges fets, canvis actitudinals.

Reflexivital/ impulsivitat

Habilitats d'autoaprenentatge

Hàbits d'estudi

El context d'aprenentatge

El currículum

Rendiment anterior
Els mestres

Autoresponsabilitat en els aprenentatges (locus of control, motivació per l'èxit i
atribució de la causalitat)

Motivació vers el treball escolar.

Actituds vers l'escola i el treball escolar

VARIABLES
Autoconcepte-autoestima

Si us plau, marqui amb una creu el SI o bé el NO, segons si creu que els indicadors són vàlids en funció dels objectius.

1.4.1.

1.4. Valiació de l'Entrevista al Professor/ra tutor/a

NO
NO
NO

SI
SI
SI

|

I
li
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NO
NO
SI
SI

NO
NO
SI
SI

NO

NO
SI

SI

NO
SI

NO

NO
NO
SI
SI

SI .

NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI

ADEQUACIÓ
NO
SI
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1.4.2,

Validació de les preguntes

Si us plau, marqui el SI o el NO segons si creu que la pregunta de l'entrevista
s'adequa o no a l'indicador corresponent.
INDICADORS
1. Concepte que el professor percep que el noi
té de sí mateix com a estudiant.

2. Gust per l'escola.
S.Gust pel treball escolar
4.Disposició per realitzar les tasques escolars

5. Percepció del grau de motivació de l'estudiat
per l'escola i pel treball escolar.
ó.Disposició vers l'aprenentatge.
7. Grau d'esforç percebut pel professor davant
de determinades tasques que suposen una certa
dificultat per l'estudiant.
8. Percepció del professor sobre a qui o a què
atribueix l'estudiant l'èxit o el fracàs en
determinades tasques.
9. Percepció del professor sobre l'actitud davant
la realització de tasques que impliquen una
certa dificulta:.
10. Resultats generals de les assignatures en
cursos anteriors
11. Concepte que el professor té de l'alumne/a
com a estudiant.
12. Expectatives del professor quant a la
possibilitat que té l'alumne de finalitzar els
estudis actuals o continuar-ne uns altres.
13. Relació de l'estudiant amb els professors
segons la percepció que en té el professor tutor.
14. Preferències de l'alumne quant a
assingatures.
15. Tipus de da treball preferit per l'estudiant:
individual o en equip.
16. Preferències de l'alumne quant a tipus de
tasques.
17. Relació
de l'estudiant amb els seus
companys d'aula.
18. Acceptació de l'estudiant per part dels seus
companys percebuda pel professor-tutor.

PREGUNTES ENTREVISTA
- Creu que el noi/ la noia té un bon
concepte de si mateix com a estudiant?
- Creu que té un bon concepte general
de sí mateix?
- En què es nota?
- Diria que li agrada anar a l'escola o a
l'institut?
- En general, diria que li agrada fer les
feines escolars que se li assignen?
- Normalment, està ben disposat a
realitzar les activitats que proposen els
professors?
- Diria que és un noi/una noia
motivat/da per realitzar les tasques
escolars?
- Li agrada aprendre coses noves?
- Normalment, s'esforça per realitzar bé
les tasques, quan aquestes impliquen
certa dificultat?
- A qui sol donar la culpa quan una
cosa no li surt o li surt malament?

ADEQUAT

SI

NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

- Quan una cosa li cosa o li surt
malament, deixa d'esforçar-se o més
aviat té tendència a perseverar en
l'esforç?
En termes generals,
quines
qualificacions ha obtingut l'alumne
aquest curs i els cursos anteriors?
- Creu que el noi/la noia és un/a bon/a
estudiant?
- Creu que pot tirar endavant els estudis
que està realitzant o altres estudis?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

- Té una bona relació amb els
professors?
- Quines assignatures li agraden més o
el/la motiven més, segons el seu parer?
- Quin tipus de treball diria que
prefereix: el treball en equip o bé el
treball individual?
- Quin tipus de tasques i d'activitats li
agrada més de fer: escriure, llegir, fer
exercicis, estudiar, etc.?
- Com definiria la seva relació amb els
companys de classe?
- Diria que és un noi/una noia ben
acceptat/da pels seus companys?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

"NO"
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19. Freqüència de realització de deures i de
tasques relacionades amb l'estudi.
20. Constancia en la realització de les feines
que se li assignen
21. Grau de planificació de l'estudi percebut pel
professor.
22. Capacitat d'atenció i concentració en la
realització de les activitats escolars.

- Quan de temps diria que dedica el
noi/la noia a estudiar i fer els treballs de
classe?
- Diria que és una persona constant?

- Creu que es una persona que es
planifica l'estudi fora de l'escola?
- Segons la seva opinió, és una persona
amb una bona capacitat de concentració
i d'atenció?
23. Üs que fa l'estudiant de determinades - Acostuma a utilitzar tènciques com
estratègies: resumir, prendre apunts, fer resums, prendre apunts, fer esquemes o resums,
demanar ajuda, subratllar, etc?
subratllar, demanar ajuda.
- Entén bé les coses que se li demanen?
24. Identificació de les demandes
25. Planificació de tasques concretes, per - Quan ha de realitzar una tasca
concreta, per exemple, fer una redacció,
exemple, una redacció.
ho planifica abans de començar a
escriure?
26. Autosupervisió: Fins a quin punt l'estudiant - Repassa les feines fetes per tal de
detectar-ne i corregir-ne els errors?
repassa les feines per tal de detectar errors
27. Percepció del professor sobre la tendència - Diria que és una persona impulsiva o
de l'alumne a actuar en general de manera bé reflexiva a l'hora de realitzar una
tasca?
impulsiva o bé reflexiva.
- Quins resultats ha obtingut aquest
28. Qualificacions escolars obtingudes.
curs?
29. Valoració del rendiment de l'alumne per - Per vostè, els resultats que ha obtingut
d'aquest/a noi/a són uns bons resultats?
part del professor
30. Aspectes dels resultats escolars de - Destacaria algun aspecte pel que fa als
l'estudiant que el professor destacaria resultats d'aquest/a noi/a?
especialment.
31. Relació rellevant percebuda entre algun - Destacaria algun aspecte de l'entorn
aspecte de l'entorn socio-familiar, institucional socio-cultural del/la noi/a que vostè
consideri que és d'especial rellevància
o culktural i l'èxit escolar de l'estudiant
per explicar el fet que aquesta persona
hagi assolit un cert grau d'èxit a
l'escola,
malgrat
els
seus
condicionants?

OBSERVACIONS:
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SI
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NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO
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2.

RESULTATS DE LA VALIDACIÓ DE LES ENTREVISTES

Les respostes donades pels 10 jutges es resumeixen a les taules següents:

2.1. Entrevista als/les nois/es

2.1.1.

Resultats de la Validació dels indicadors de l'entrevista
Nombre de respostes
SI

Número de l'Indicador

1
2
3
4
5
6

r * T -r t
8
9
10
11
1?
13
14
15
16
17
18

i

'';-

,. •"

•.-23">·s·-·í <»

0
10
0
10
0
9
0
9
1
9
1
9
... ï> --x ..
.'..«.»"..*
'.":...s .. /'..:••:? ..*.. &"»\: &., "*
0
9
0
9
0
9
0
9
9
?
0
9
0
10
0
10
0
10
0
9
í
S
?!
0
9
í
8
0
9

Nombre de respostes
NO RESPON

0
0

1
1

0
0
'•''í

<<-. í) í i / / ' '

a

19
20
21
22

h*:'

Nombre de respostes
NO

; >.-.•?••:• V>. -v-1 ^..^í'A^iS'w^ -.•-;..

24
25
26
27
28

'i ::m:^>::":"
3fr
31
32
33

1
1
1
1

3

1
í

ï
1
\
1

¿ . ..5í í-s* ¡j., ^.v.^,. ? ..« Vé^f í;*:" 'í^--

0
0
0
0
0

10
10
10
10
10

;

1
0
0
0

-::- -... • .

0
0
0
0
0

..•:.: $.,..- '-.: ,':,.. . " .*..':*'„. t x, ."./. "..i. „- .r...;.rïr.·:..>. .. ,
1
2
i
7
i
0
9
i
9
0
0

10

0

Els jutges han considerat que la majoria dels indicadors són vàlids, amb
10 o 9 respostes afirmatives. Les principals dificultats les han trobat en els
indicadors següents:
7. Expectatives vers l'escola: La majoria dels jutges consideren que no és un
indicador de la motivació dels nois i noies vers el treball escolar.
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12. Tendència a perseverar o a abandonar davant d'una tasca difícil: En aquest
cas, tres jutges no responen sobre si aquest és un indicador de l'objectiu
"obtenir informació sobre l'autoresponsabilitat en els aprenentatges".
18. Tipus de treball: individual o en grup: Vuit jutges creuen que és un indicador
vàlid. Un creu que no i l'altre no respon.
19. Tipus de treball preferit per l'estudiant: Dos jutges creuen que no és un
indicador vàlid. A les observacions assenyalen que les preferències de
l'estudiant sobre el treball en grup o individual no és un indicador de
l'organització del treball a l'aula, i que hi ha altres maneres d'organitzar el
treball a més d'aquesta que també podria ser interessant conèixer.
21. Valoració de les tasques enfundo de la seva utilitat per a l'aprenentatge: Els
jutges que no el consideren vàlid afirmen que aquest no és un indicador del
tipus de tasque i activitats que es duen a terme a l'aula.
23. Preferències quant a característiques del grup classe: Els jutges que
responen NO o no responen indiquen que aquest indicador és igual que el 22.
29. Identificació de les demandes per part de l'estudiant: En aquest cas els jutges
indiquen que no estan d'acord o dubten que aquest sigui un indicador de les
habilitats metacognitives. Assenyalen que troben que només amb aquest
indicador no es pot pretendre arribar a un coneixement sobre quines habilitats
metacognitives té el noi o la noia.
30. Qualificacions escolars obtingudes: Assenyalen que aquest indicador és igual
que el 13.

2.1.2.

Resultat de la validació del les preguntes de les entrevistes

Indicadors

Preguntes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15a
15b

,_

Nombre de respostes
SI
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
10
10
10
8
&

Nombre de respostes
NO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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2
2

Nombre de respostes
NO RESPON
0
0
0
0
0
0
0
0

1

1

1

0
0
0
0
0
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16
17
18
19
20
21
22

16
17
18
19
20
21
22

23

23
24a

24

24b
25
26
27
28
29
30
31a
31b
32
33

25
26
27
28
29
30
31
32
33

10
10
10
10
10
10
10
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

La majoria de les qüestions es consideren adequades als indicadors. On hi
ha més problemes és a les qüestions 15a, 15b i 23. Hi ha dos jutges que no troben
que preguntar quins professors li han agradat o no i per què no s'adequa a
l'indicador Preferències pel que fa a l'estil docent dels professors. Indiquen que
l'estil docent d'un determinat professor no es pot conèixer només en funció de si a
l'estudiant li ha agradat o no. Le sdues persones que no responen la qüestió 23
assenyalen que consideren que els indicadors 22 i 23 són el mateix i, per tant, les
dues qüestions corresponents es refereixen a un sol indicador.

2.2. Entrevistes als/les educadors/es
2.2.1.

Resultats de la validació dels indicadors de les entrevistes

Número de l'Indicador
1
2
3
4
5
6
7
8

9

m
\

*

ÏÍ

-

Nombre de respostes
SI
10
9
10
10
9
9
10
10
8
8
6 - - '

Nombre de respostes
NO
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

i
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Nombre de respostes
NO RESPON
0
0
0
0

1
1

o

0
2
2

-

-' Í

1
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
&
23
24
25
26
27

10
10
10
9
10
10
10
10
10
10
6
10
8
8
&
10

,

,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

1
1

1

0

0
0
0

1
0
0
0
0
0
0

3

0
1
1
1
0

i
:
¡

La majoria estan d'acord amb els indicadors. On sembla que hi ha més
problemes és en els indicadors 9, 10 i 11, tots ells referits a autoresponsabilitat en
els aprnentatges. Cal assenyalar que els jutges que no responen afirmativament,
no responen. És a dir, a partir del que comenten sembla que més que considerarlos no vàlids els jutges tenen dubtes de si són indicadors de l'autoresponsabilitat
en els aprenentatges. Pel que fa a l'indicador 22 (Identificació de les demandes)
dues persones creuen que no és vàlid i dues no responen. Es fa el mateix
comentari que el que hem indicat en aquests indicador referit a l'entrevista als
nois i noies.
Alguns dels jutges ens han assenyalat que l'objectiu al qual fan referència
els indicadors 24, 25 i 26 no és tant "Conèixer el rendiment dels estudiants" sinó
més aviat, fer-ne una valoració.

2.2.2.

Resultat de la validació de les preguntes de l'entrevista

Indicadors

Preguntes

1

la
Ib
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre de respostes
SI
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Nombre de respostes Nombre de respostes
NO
NO RESPON
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Els jutges estan d'acord que les preguntes s'adeqüen als indicadors
proposats.

2.3. Entrevistes als/les professors/es tutors/es

2.3.1.

Resultat de la validació dels indicadors de l'entrevista

Número de l'Indicador
1
2
3
4
5

6
7

8
<*
10
11

Nombre de respostes
SI
10
10
10
10
10
9
8
8

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

13

""-

34 ,-„ , „,;,; , ,,,
35
...:
m
27
28

Nombre de respostes
NO
0
0
0
0
0
0

Nombreo de respostes
NO RESPON
0
0
0
0
0

0

2
2
?
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

1

7
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
8
,„,„ , „ J '

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

0
0
0

0

, ,|,,f- ,,; „
$

,'

S

i

2
''

%

^"

5

"

i un-

.'.:. &:-> ":'.:::;:: '" ..'"".. ."'".ü.."". ...'V. :'¿;;:I,;;I¿;T: ^
i

9
10

0
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29
30
31

1
1
0

9
9
10

0
0
0

En aquest cas els principals problemes els trobem en els indicadors 7, 8 i
9, referit a l'autorespònsabilitat en els aprenentatges i els indicadors 23, 24, 25 i
26, referits a les habilitats d'autoaprenentatge. Cal destacar el nombre elevat de
respostes NO RESPON. Això ens fa pensar que els jutges han tingut algunes
dificultats per saber si realment els indicadors fan realment referència a
l'autoresponsabilitat en els aprenentatges o a les habilitats d'autoaprenentatge.
Alguns assenyalen són temes complexos i que resulta difícil obtenir informació
mitjançant una entrevista.

2.5.2.

Resultat de la validació de les preguntes de l'entrevista

Indicadors

Preguntes

1

la
Ib
Ic
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2
3
4

Nombre de respostes
SI
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Nombre de respostes
NO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nombre de respostes
NO RESPON
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

ó
è

3-

5
6
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
, 2S

'34
25

7

' 2fi

M

7

6

$
A

27
28
29
30
31

27
28
29
30
31

10
10
10
10
10

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

8

?„
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També en aquest cas els principals dubes els trobem en les qüestions que
fan referència als indicadors 23, 24, 25 i 26, tots ells rerferits a les habilitats
d'autoaprenentatge. També hem de destacar que els jutges que no responen
afirmativament deixen en blanc la resposta.
En general, i tenint en compte els comentaris que han fet els jutges, en
general la majoria dels indicadors es consideren vàlids per als objectius indicats i
la majoria de preguntes es consideren adequades als indicadors. No obstant hi ha
alguns problemes, especialment amb els següents objectius i indicadors:
a) Les expectatives dels nois vers l'escola (Entrevista als nois)
b) Els indicadors referits a autoresponsabilitat en els aprenentatges (Entrevista
als professors i educadors)
c) L'estil docent dels professors (Entrevista als nois)
d) Tipus de treball predominant a l'aula i preferit pel noi (Entrevista als nois)
e) Preferències quant a característiques del grup classe (Entrevista als nois)
f) Els indicadors referits a habilitats metacognitives i habilitats
d'autoaprenentatge en general (Entrevista als nois, als educadors i als
professors)
g) Qualificacions obtingudes i valoració dels aprenentatges adquirits (Entrevista
professors i educadors, tot i que els comentaris es poden fer extensius a
l'entrevista als nois)
Pel que fa a les expectatives, malgrat que els jutges consideren que no fa
referència a la motivació vers el treball escolar, nosaltes pensem que el fet de
tenir unes bones expectatives pot influir en aquesta motivació. Així, encara que
puguem tenir dubtes que sigui un indicador de la motivació, sí que està molt
relacionat pel que hem decidit mantenir-lo.
En relació als indicadors referits a l'autoresponsabilitat en els
aprenentatges creiem que els dubtes es produeixen pel fet atribució de la
causalitat, motivació per a l'èxit i lloc de control són constructes complexos i
difícils de deslligar. Les preguntes que hem planificat pretenen recollir
informació sobre aquests constructes, tot i que sabem que pot resultar difícil
obtenir dades, especialment pel que fa a l'entrevista als nois.
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Quant a les característiques de l'ambient d'aprenentatge hem de dir que
probablement els indicadors no resultin exhaustius. No obstant, el que ens
interessa és obtenir informació, no tant d'aspectes objectius, sinó de com els joves
viuen i perceben aquest ambient d'aprenentatge. Pensem que les preguntes sobre
preferències ens poden apropar més a aquesta visió dels joves que no pas
preguntes sobre aspectes més objectivables d'aquesta ambient. Per això, decidim
mantenir-les. Dins d'aquest bloc, els indicadors que feien referència a les
característiques del grup classe que els joves prefereixen, els jutges ens han
indicat que estaven repetits. És cert que la redacció els confon. Amb tot,
nosaltres volíem fer referència, per una banda, a les característiques dels grups
classe als quals ha pertangut l'estudiant, per l'altra, a les característiques del
que podríem dir "el grup classe ideal" per l'estudiant. Puntalitzarem millor
aquests dos aspectes en els indicadors.
Pel que fa a les habilitats d'autoaprenentatge, decidim mantenir les
qüestions perquè aquesta informació serà completada mitjançant les escales
"Contextos d'Aprenentatge Autoregulat" i T'Escala per als Mestres sobre els
Resultats d'Aprenentatge Autoregulat", i que s'exposen al platejament de l'estudi
de casos. Amb tot, hem decidit incorporar com a indicador del procés
d'aprenentatge de l'estudiant un indicador que hem anomenat Valoració de les
dificultats per aprendre. L'hem inclòs a les entrevistes dirigides als educadors i
als professors. Fa referència a la percepció que tenen aquests professionals sobre
la facilitat o dificultat que els nois tenen per adquirir nous aprenentatges. Amb
aquesta qüestió pretenem obtenir informació de caire general sobre com perceben
el procés d'aprenentatge dels nois aquests professionals.
En relació a les qualificacions obtingudes hem decidit puntualitzar que en
un cas es fa referència a les qualificacions dels cursos anteriors i en V altre a les
qualificacions del curs que està realitzat el noi o la noia. També ens cals aclarir
que el nostre objectiu no és només obtenir informació sobre el rendiment sinó
també sobre la valoració que d'aquest en fa el mateix subjecte, el seu educador/a
tutor/a i el seu professor/a tutor/a.
Totes aquests consideracions les tindrem en compte a l'hora d'elaborar la
guia definitiva de les entrevistes.
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ENTREVISTA AL CAS 1 (12-11-93)
Entrevistadora: Quants anys tens?
Noia: Tinc divuit anys.
E.: I estàs estudiant...?
N: Quart de jardí d'infància.
E.: Abans de fer jardí d'infància vas estar fent primer de BUP. I abans vuitè, no?
N.: Sí.
E.: Durant tot aquest temps, més o menys, els resultats a l'escola com han sigut?
N.: Home, quan vaig ver primer de BUP, desastrosos. Però des de que faig FP, molt bé.
Bueno, és que m'hi vaig posar. Vull dir també és molt dur l'FP, costa molt, té moltes
assignatures. Però com m'agrada molt, doncs m'ho vaig traguent tot.
E.: Quan dius que t'ho vas traient... em podries dir quines notes són amb les que t'ho vas
traient?
N.: Sempre tinc...Normalment tinc bé i notable. Molt poques vegades trec un excellent,
i intento tenir els mínims "suficients", perquè després, per fer mitja, com vull anar a la
universitat haig de tenir una mitja de bé o notable.
E.: Tu vols anar a la universitat?
N.: Sí.
E.: Què t'agradaria fer?
N.: Educador Social o Assistent Social.
( )
E.: Tu recordes tot el temps que has anat a escola? Vull dir, tens un bon record de tot el
temps que has anat a escola?
N.: Sí...
E.: Excepte -m'imagino- primer de BUP.
N.: Sí. Sempre m'ha agradat molt anar a escola. És que aprendre coses m'agrada molt.
E.: Tu creus que ets una bona estudiant?
N.: Si m'hi poso, sí.
E.: En general, diries que sí o que no?
N.: En general, sí.
E.: I per què ho diries?
N.: Perquè quan haig d'estudiar, estudio. Si m'haig de quedar un dia sense sortir, em
quedo sense sortir, me quedo estudiant. Si haig d'estar una tarda sense sortir o una nit,
doncs, sense sortir, me quedo i estudio, no?.
E.: Tu què diries que és el que et sol sortir més bé de les coses que et fan fer a l'escola?
N.: L'assignatura que em va més bé?
E.: Bueno, sí, diguem l'assignatura, primer.
N.: A mi m'agrada molt Tecnologia, i Castellà, bueno, Català, Anglès m'encanta, també.
E.: Les Llengües t'agraden?
N.: Les Llengües m'agraden molt.
E.: I...què feu de Tecnologia, quins continguts hi entren?
N.: L'any passat vaig fer Psicologia, Psicologia evolutiva del nen de O a 3 anys. I aquest
anys estic fent... ai!, com es diu? L'evolució de...Espera...He fet diferents civilitzacions,
l'educació que tenien, com ho feien, les institucions, i tot això. Hem estudiat les
educacions de les civilitzacions. De sis, n'hem fet sis.
E.: I del que no...
N.: El que no m'agrada gaire? Química. És que Química, a mi, entre Química i Física...
I Dibuix me costa molt, però com últimament m'esforço, doncs ja m'agrada més.
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E.: I, per exemple, de coses, no d'assignatures, de tipus de feines que us posen, com ara,
posem per cas, escriure, escriure un text, o estudiar, o... no sé, no sé quin tipus de feines
us deuen posar a l'institut o fora. Llavors, d'aquestes coses, quines diries que són les que
et surten millor?
N.: Les que em surten millor?Mmm... Home, fer els deures normals, que són exercicis...
i fer treballs també me surt força bé.
E.: Quin tipus de treballs us fan fer?
N.: Ara, ara vam fer, bueno, em van fer fer un de Tecnologia, de les civilitzacions. Ens
van fer sis qüestions. Nosaltres les havíem de respondre segons la nostra opinió. I
bueno, ara haig de fer un treball d'una escola bressol també, i treballs així. Normalment
no surten... els treballs que tinc són normalment de Tecnologia, perquè és una
assignatura que és molt important.
E.: Bueno, tu ja m'has dit que sempre t'ha agradat anar a escola perquè t'agrada
aprendre, no? m'has dit?
N.: Sí.
E.: Tu de tot el que has fet a l'escola -bueno, quan dic escola vull dir en general, a
l'institut, també a l'escola abans- tu creus que et sevirà?
N.: Jo crec que sí.
E.: I en quin sentit tu creus que et servirà?
N.: Per treballar i per mi mateixa. Sempre adquireixes més cultura, sempre sabré més
que si no hagués estudiat. Perquè, a part d'aprendre, tinc una cultura, i després, si vull
tenir un treball, sempre tindré més possibilitats de tenir un treball millor que algú que
no hagi estudiat.
E.: Tu què diries que n'esperes de l'institut, de l'escola en general, de l'institut, què
n'esperes? Tu vas allà i n'esperes una sèrie de coses... Una mica m'ho estàs dient ara,
no?
N.: Home, poder treballar a les escoles, que m'agrada molt.
E.: A les escoles?
N.: Sí. Però si segueixo estudiant jo preferiria...j o, o sigui jo vull seguir estudiant.
M'agradaria ser educador social.
E.: Ja saps que l'educador social no és ben bé un perfil per anar a escoles...
N.: Ja, no sé. Però si me quedés fins a cinquè, jo ja estaria contenta perquè ja
m'agradaria treballar en escoles. Però ho vull intentar, a veure si ho puc fer. I si ho puc
fer, doncs millor. I faré més, clar. Ja ho sé que no està enfocat a les escoles.
( )
E.: Bé, ja m'has dit quines assignatures t'anaven més bé. També m'has dit que
t'agradava aprendre coses. En general t'agrada aprendre qualsevol cosa, o hi ha unes
coses que t'agraden més?
N.: Home, Tecnologia m'agrada. És que m'encanta Tecnologia perquè són coses molt de
Psicologia i aixís. Són molt pràctiques, no? L'any passat, quan feia Puericultura, també
m'agradava molt perquè tot és molt pràctic, o sigui, és amb el nen, i amb el nen, vulguis
o no, potser d'aquí a uns anys tinc un fill, no? Doncs tot això me servirà. Hi ha moltes
coses que aprens que són de la vida mateixa, no? que ho has de fer, que un dia et tocarà
fer-ho.
E.: Ja. Una mica també m'ho has dit, però, per quina raó diries que et va més bé
Tecnologia o la Puericultura, que no pas...
N.: Perquè m'agraden més.
E.: Perquè t'agraden més?
N.: Sí.
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E.:Quan una feina que et posen per fer - un treball, uns deures- et surt bé, tu per què
diries que és que t'ha sortit bé?
N.: Perrquè ho vaig fer amb ganes, perquè ho volia fer... Intento fer les coses el millor
que puc perquè així tens més nota. I també em serveix a mi. Si ho faig millor em
serveix a mi també.
E.: I quan, al revés, quan no et surt bé?
N.: M'empipo amb mi mateixa, perquè sé que ho podria haver fet millor. Sempre ho
penso. Si no ho he fet bé penso que ho hauria pogut fer millor. Bueno, després penso
que a la propera ja ho faré millor i ja està.
E.: A veure, parlant dels mestres una mica ara, què creus que els mestres pensen de tu
com a estudiant.
N.: Ah, a mi ja m'han dit que... que els hi semblo una bona estudiant.
E.: Ja t'ho han dit directament?
N.: Sí.
E.: Quan feies fins a vuitè, també pensaven el mateix, tu creus?
N.: Sí.
E.: Et vas treure el Graduat, no?
N.: Sí, si, si.
E.: Te'n recordes quan anaves fins a vuitè, abans de començar a l'institut, te'n recordes
quies assignatures t'agradaven més, o què t'agradava més de fer llavors, te'n recordes?
N.: LLavors m'agradava fer... Igual, Castellà m'agradava molt...
E.: Les Llengües.
N.: Les llengües sempre m'han agradat molt. Bueno, i Mates m'agradava molt perquè
teníem un professor molt agradable...Vull dir, feia les coses molt actives, i m'agradava
molt. Però, com ara, Castellà, és que sempre m'ha agradat molt, les Llengües m'agraden
molt.
E.: I te van bé, a més a més?
N.: Sí, si que em van bé.
E.: Això que deies ara, que hi ha mestres que t'han agradat molt, aquests que t'han
agradat més, com diries que són ells i com fan les classes perquè tu diguis que t'agraden
aquests mestres?
N.: Perquè fan les classes molt actives...
E.: Quan dius "actives" què vols dir?
N.: Que no estan... Fan participar la gent i t'expliquen les coses, i et diuen "te sembla
bé?" o potser et pregunten "i per què te sembla bé?" o el que sigui. No fan, no s'assenten
i comencen a explicar, no? que hi ha molt professors que només arriben, s'assenten, ens
expliquen tot el que hagin d'explicar i marxen. Hi ha professors que no, que es passegen
per la classe, t'expliquen... fan que te n'enteris millor, i potser fa alguna broma o així,
sempre fan la classe més agradable que no si ve i s'assenta i mira...
E.: Tu què valores més d'un bon mestre, què...M'ho sabries dir què és el que valores
més, no? O sigui què és allò que dius mira, me fixo sobretot en...
N.: Jo me fixo molt en el tracte que té amb la gent a la classe. I com explica també, clar,
és molt important com explica. I també m'agraden molt els professors que saben valorar
cada persona tal i com és. Perquè en una classe de trenta persones tothom és diferent.
Llavors, hi ha professors que se n'adonen i hi ha professors que no, que pensen que
tothom és igual.
E.: I dels que no t'agraden gens? Suposo que te n'has trobat algun...
N.: Normalment gairebé tots els professors m'agraden. El que no m'agraden...Bueno,
l'any passat tenia una professora d'Història que no m'agradava gens, però era per això,
perquè ja et dic, arribava a classe, explicava tot el que havia d'explicar perquè era la
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seva feina... I era la nostra tutora i no en sabia res de nosaltres, ni ens coneixia. I a mi
això no m'agrada d'un professor, perquè com a mínim ha de tenir mínim de respecte,
no? per la gent. És que no, no s'hi posava amb nosaltres... O sigui, passava molt. Estava
més... Ens fèiem més amb una professora que havíem tingut l'any anterior d'Anglès que
amb ella. A ningú no li agradava, eh?
E.: Una mica quin tipus de cosa t'agradava més fer. M'has dit "treballs", no? Tagrada
escriure, fer una redacció...
N.: Sí, molt, m'agrada molt fer redaccions. M'agrada molt perquè... Potser trigo molt,
no? perquè potser en un moment donat no tinc cap idea però després me'n surten moltes
i la vaig fent en brut i així, fins que al final la que m'agrada la faig. Fer redaccions
m'encanta.
E.: Normalment, els mestres que has tingut et feien fer treball individual o en equip. O
sigui, normalment treballes, treballeu cadascú sol o...
N.: Sí, normalment, individual. Bueno, a classes de pràctiques fem treballs però en
grup, no? Però és diferent perquè ho fem a classe...
E.: I a tu què t'agrada més, treballar sola o..
N.: A mi treballar en grup. És molt més divertit. Potser a vegades no treballes tant, però
és molt més... i t'enriqueixes més amb les persones.
E.: I tu de les diferents maneres... O sigui els professors posen diferents tipus de deures,
posen exercicis, o posen fer una redacció, o posen estudiar, o no ho posen, i tu has
d'estudiar. De quina manera tu creus que aprens més coses, que et va millor per
aprendre coses?
N.: De les formes d'estudiar que ens diuen?
E.: No que us diuen, però, per exemple,... a l'hora de treballar una assignatura potser has
de contestar unes preguntes, o potser agafar el llibre i estudiar, o ho has de fet tot, no
diguéssim. Tu, què diries que és el que més t'ajuda a aprendre coses?
N.: El que més m'ajuda? Que vagi fent apunts i que cada vegada que anem parant ho
expliqui, allò. Que expliqui el contingut, que ho expliqui i si no ho entenem que ho torni
a explicar. Amb això crec que... amb aquest mètode jo he après molt. Perquè Tecnologia
ho he fet sempre així... Hem anat apuntant i després explicant-ho, no? i això va molt bé.
Bueno, és com he après més jo.
E.: O sigui que diries que has après més amb les classes que fan els professors.
N.: Sí.
E.: Més o menys d'aquesta manera que dius, no?
N.: Sí.
E.: Més que no pas agafant un llibre o...
N.: Sí, sí, sí. Home, jo trobo que va molt bé anar a classe, eh? Perquè els professors
t'ajuden molt. No és el mateix estar-se a casa tota una tarda i després que t'ho expliquin
allà a classe: "mira, hem fet això". Els professors, clar, per algo són no?, i trobo que
aquest mètode va molt bé, tothom aprèn molt.
E.: Sou molts ara a classe.
N.: Ara som trenta dues, me sembla.
E.: Sou noies la majoria?
N.: Tot noies, som. Però des de que vam començar primer fins ara només som quinze
iguals. Molta gent ho ha deixat o ha repetit, o ha marxat.
E.: Tu has anat aprovant cada curs... diguéssim, has anat passant de curs sense repetir,
no?
N.: Sí, des que vaig començar primer, sí. He anat passant sense deixar-me cap
assignatura.
E.: I quan vas fer primer de BUP què va passar?
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N.: Que no m'agradava i no me sentia bé. Quan no te sents bé en un lloc ja no t'agrada
aquell lloc.
E.: I com és que no te senties bé allà? Què hi vas trobar que no...
N.: No sé, els professors no m'agradaven.
E.: No t'agradaven?
N.: No. I de la gent de la classe m'agradaven uns quants, però la gran majoria no
m'agradava. Llavors no me sentia bé. I clar costa molt fer algo si no te sents bé ni amb
els professors ni amb la gent que estàs. I en canvi ara, quan vaig començar a fer FP, me
va agradar molt. La mare d'aquest nen que cuido era tutora meva quan feia primer. I
llavors vaig veure un canvi molt fort, no? Perquè els professors allà et tracten molt més
com a persona que com a alumne, i això me va agradar molt. I després, amb la gent,
érem tot noies, tothom es va fer molt. Me va agradar molt, moltíssim. I...això, bueno, ja
es veu, m'agrada molt, i segueixo.
E.: Perquè, tu quan vas començar primer de BUP, tu en tenies ganes, no? de fer-ho?
N.: Sí, sí que ho volia fer, clar que ho volia fer. Sempre que he pres una decisió ha sigut
perquè ho he volgut fer. Però me va decepcionar molt. LLavors, clar, quan anava allà hi
anava per anar-hi, per no dir, "mira, me quedo a casa".
E.: I llavors, les assignatures, el que estudiaves, tampoc no t'agradava?
N.: No, no m'agradava, se'm feia molt pesat. Anar a classe... És que no m'agradava.
Vaig conèixer molta gent, però d'altres classes, no?... i m'ho passava pipa, però lo
d'estudiar res. En canvi, quan vaig començar FP vaig conèrixer també molta gent, però
també vaig aprofitar molt. Però és prquè me sentia bé i m'agradava molt anar-hi. I
m'agrada, m'agrada molt anar a classe, a mi.
E.: Parlant dels companys, que m'has dit ja algunes coses, tenia una pregunta aquí per
fer-te que és de totes les classes que havies anat, quines recordes més bé?
N.: Quan feia...perquè jo vaig fer quart, cinquè i sisè, el vaig fer en un colé de Vilarroja,
la Sagrada Família, que és de monges. Doncs allà tenia una classe que m'agradava,
m'encantava aquella classe.
E.: Per què?
N.: No ho sé, m'hi sentia molt bé. Me trobava molt bé amb tots els nois i totes les noies.
M'agradava molt. I encara veig a gent. Perquè després, a setè i vuitè vaig anar a un altre
cole. També m'agradava però no tant com l'altre. Me sentia molt bé. I ara, en la classe
que estic, també estic molt bé. Tot són noies i és molt guai. Home, a vegades, per posarnos d'acord és una passada. Per anar d'excursió, per exemple, hem estat discutint, no sé,
gairebé un mes discutint per veure on anem. I...però m'agrada molt aquesta classe.
E.: Ara estàs fent quart. O sigui que només et falta un any per acabar. Els companys que
has tingut que em deies que t'han agradat més, com ... Bueno, primer de tot, què creus
que pensen de tu els teus companys com a estudiant?
N.: Ells se pensen que sóc molt bona estudiant. Perquè a vegades si... d'Anglès, que em
va força bé, sempre me demanen ajuda. O de Castellà, perquè gairebé tothom Castellà
els va força malament perquè tothom parla en català i després de castellà no en tenen
gairebé ni idea. O sigui com estudiant si que me troben molt estudiant.
E.: Tagrada que et demanin que els ajudis amb algunes coses.
N.: Sí, clar, si els puc ajudar encantada.
E.: I a tu com t'agrada que siguin... -una mica també m'ho has dit- els teus companys de
classe, com t'agrada que siguin? En una classe que t'hi sents bé, com són, com t'agrada
que siguin?
N.: Que siguin agradables i que sàpigues que pots comptar amb ells un dia, si no estàs
bé... És que això ho vaig fer a tutoria.
E.: Què vols dir?
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N.: Això és que m'ho van preguntar aquest divendres.
E.: T'ho van preguntar?
N.: Si, i jo vaig posar que sempre que poguessis comptar amb ells, no?. Si un dia saps
que tens un mal dia, que et comprenguessin... Perquè cada dia no estàs bé, sempre hi ha
un dia que estàs millor que un altre i aixís. I jo me sento bé a classe perquè sé que si
necessito algo, sempre t'ajuden o t'intenten ajudar, més o menys, però hi ha la intenció. I
a més tothom, tothom intenta ser el més agradable possible amb tothom, perquè no hi
hagi mal ambient.
E.: Dediques molta estona a estudiar?
N.: Si, si tinc un examen... O sigui de deures, cada dia estic com a mínim una hora, o
sigui estic una o dues hores fent deures o mirant el que he fet. I si tinc un examen, puc
passar-me tres hores o quatre estudiant. Encara que, és el que em diuen, que és molt
poc, no? però per ara, per el que estic fent no necessito estudiar més perquè si jo ho he
après amb tres hores no sé per què me n'haig de passar cinc. Si vaig a la universitat
doncs ja estudiaré les hores que calgui, no? Però ara, si tinc un examen només hi ho he
entès... Perquè normalment ho entenc, si ho entenc el que estic estudiant, m'entra més
fàcilment. I amb tres hores a vegades en tinc prou.
E.: I quan dius que estudies tres hores què fas: et prepares l'examen el dia abans, i
estudies tres hores, o és que abans ja ho has anat estudiant...
N.: No, els dies... És que quan vaig a classe ho vaig llegint o aixís. Depèn. Bueno, a
vegades ni ho miro. Després, tinc un examen... Sé que aquest cap de setmana haig
d'estudiar perquè dilluns tinc un examen. Doncs, avui m'ho miro, i demà estudiaré a la
nit, i diumenge m'ho repasso una altra vegada, i dilluns al dematí m'ho tornaré a mirar,
per si cas. No estudio quan me queda una setmana perquè després no me'n recordo. Me
costa molt. Com després vaig fent moltes coses... Perquè si diguessis que a classe no
faig res... Però com a classe fas...després me faig un lio, les idees se'm...
E.: Se't barregen.
N.: Se'm barregen i...
E.: Perquè tu ara estàs treballan els matins..
N.: Sí, treballo aquí els matins, fins a dos quarts de dues o així, i a un quart de quatre
començo a classe, fins a les nou.
E.: I estudies al vespre?
N.: Sí, de tres a nou estudio?
E.: Perquè, quan ets aquí, alguna estona pots mirar algo però suposo que ho deus tenir...
N.: No però, moltes vegades m'emporto algo. Si veig que a la nit estic molt cansada,
perquè hi ha dies que estic molt cansada, no perquè, imagina-te, de nou a nou, nena,
cansa, és cansat, no? I llavors hi ha dies que arribo a la nit i sopo, me dutxo i me'n vaig
a dormir per tenir energies no? el dia següent. I llavors ho faig aquí. Ahir m'ho vaig
emportar, vaig estar fent deures aquí. Depèn. Si tinc molta feina i no ho he acabat,
doncs m'ho emporto. Si no res. Normalment intento fer-ho a la nit, o a classe si tenim
una hora lliure, o així, sempre aprofito.
E.: Tu diries que et costa concentrar-te per fer els deures i per estudiar.
N.: No. Si no sento res, o sigui, si dic jo "ara me'n vaig a estudiar", ho faig, encara que
siguin quaranta fent voltes al meu cantó. Perquè visc amb una nena petita, bueno, amb
dues, i jo el diumenge al matí...El dissabte al final vaig estar passant a màquina. No se
escriure a màquina, em costa molt. L'altre dia vaig estar dues hores per pasar dues
fulles. Llavors el dia següent havia de fer una altra part però he d'escriure a mà, i Ia
nena va estar tota l'estona vingua empipar-me, cap allà, cap allà. I ho vaig fer igualment.
Vaig passar d'ella. O sigui, si vull fer-ho ho faig, encara que hi hagi quaranta nens allà
jugant al meu cantó, si ho vull fer ho faig.
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E.: Normalment, tu quan et demanen una cosa, ho entens de seguida. Per exemple quan
et demanen que facis "heu de fer tal cosa" tu no tens problemes per entendre el que
t'estan demanant, en general.
N.: No , en general no. Home, si no ho entenc ho pregunto de seguida. No m'agrada
tenir dubtes. I més si has de fer un treball.
E.: Del que tu has après durant tot 1 tems que has anat a l'escola o l'institut què és el que
és més important per tu, personalment, deixant de banda que sigui útil o no sigui útil,...
N.: Lo de la Tecnologia i la Puericultura. Bueno, i les pràctiques, si vols fer regals a
l'estiu, ai! a l'estiu! al Nadal, pots fer ninots d'aquells que hem fet i moltes coses. I
Puericultura perquè, ja t'ho he dit, és molt pràctic. I Tecnologia perquè et dóna idees de
tot... i home aquestes coses t'agrada saber-ho, no?
E.: A tu t'agrada llegir?
N.: Sí. Si tinc temps sí. Ara si em dius que em posi a llegir un llibre no ho faria pas.
E.: Ja.
N.: Perquè, força atabalada vaig. Però a l'estiu, sí, llegia.
E.: Què t'agrada?
N.: A mi m'agrada molt els llibres d'intriga, d'assassinats o així.Com les pelis que veig
de vídeo, les que més m'agraden -les que veia, perquè ara no en veig- les d'intriga.
Aquest estiu estava llegint Dràcula. Perquè tinc xicot i li vaig regalar per Sant Jordi, i
me'l va deixar per llegir. I l'estava llegint fins que va començar el colé i ja està,
arraconat. És que no tinc temps de res.
E.: Home treballant i estudiant és difícil (...).
E.: L'última cosa que m'havia deixat és si hi ha alguna cosa de la teva vida quotidiana,
del teu entorn, que t'hagi ajudat...
N.: A mi m'ha influït molt que, en el centre on era, sempre venia gent que estudiava,
que deia faré això... I jo, clar, jo pensava que també ho podia fer. I també quan veia la
meva mare, que sempre deia "no puc treballar, no sé què, perquè no tinc estudis" .
Llavors clar, a mi això m'ha ajudat molt. Potser ho he vist una mica negatiu perquè
pensava "Oh! la meva mare, que no tingui treball!" (lamentació). Però per mi m'ha
servit molt, perquè he vist que si no tens alguna estabilitat o algo segur no pots fer res.
LLavors, això, a mi m'ha ajudat molt. Per mi, he tingut ganes de fer-ho, i també per mi
mateixa. Sempre he volgut fer algo més que anar a vendre discos o algo així. A més, jo
penso que estic capacitada per fer-ho, i encara tinc més ganes de fer-ho llavors.
Li pregunto si vol afegir alguna cosa més.
N.:A bueno, hi ha gent que es pensa que perquè tniguis els pares separats tens menys
possibilitats de fer-ho. No, perquè hi ha gent a la meva classe que amb mi, és que
al·lucina, no? perquè diuen "Jo!, aquesta treballa, estudia" No sé perquè de la classe
potser som tres o quatre que estudiem i treballem. Els altres estudien i ja està. I sembla
qu eés molt fort no, que no comptis amb ningú i que t'ho vagis fent. Home, que no
compto amb ningú entre cometes, no? perquè conec a molta gent i allà amb les monges
si necessito algo sempre m'ajudaran. O sigui... Però hi ha gent que es pensa... No tothom
eh? perquè a mi la meva classe ningú mai no m'ha dit res, ni m'ho diran perquè tothom
me respecta molt, però hi ha gent que es pensa que perquè no tens pares ja no pots fer,
no? I això és mentida, perquè si ho vols fer ho faràs, tant si tens pares com si no.
E.: Què vols dir que a la teva classe et respecten.?
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N.: Que a mi no em diran pas "Ah què fas aquí, si no tens pares, no sé què". Tothom té
miraments amb tothom, igual que jo no li diré "qué fas aquí si el teu pare está por ahí,
no sé què". Home, que toquin la moral, no? (...)

Respostes del cas 1 ais "Contextos d'Aprenentatge Autoregulat"
1.
Discutir un tema
N.:Depèn. Si me diuen que entrarà a l'examen, normalment agafo apunts.
E.:I això ho fas sempre....
N.: És que normalemnt, totes les assignatures que tinc em fan prendre apunts, totes.
E.: T'ho fan fer o ets tu?
N.: Ens ho diuen. Home, això està explicat perquè a Història ja no ens diu res i
n'agafem. Bueno, n'agafo jo.
2.
Fer una redacció.
N.:Primer ho penso, penso una situació, i després començo a escriure.
E.: Comences a escriure?.
N.: Sí.
E.: I llavors quan l'has acabat d'escriure ja està feta o..?
N.rNo, no, no perquè ho llegeixo. Després se m'acudeix una altra cosa, ho canvio. O
sigui, jo ho canvio moltes vegades. Fins que no faig una redacció que dic, "ja està", ho
canvio moltes vegades, perquè les penso molt.
E.: I això ho fas sempre?
N.: Sí, sempre igual.
3.
Deures de Matemàtiques.
N.: No, vaig fent els exercicis. I quan tinc l'examen igual, me dedico a fer exercicis.
Home, si els vas fent a classe, el dia de l'examen tampoc no has d'estudiar perquè a
Mates no has d'estudiar, has d'entendre. Si ho saps fer el primer dia ho sabràs fer l'últim
també. LLavors el dia de l'examen potser m'hi dedico una estona a fer exercicis, no sé,
un de cada o...dels diferents que hi hagi. Però Mates és anar fent.
4.
Preparar exàmens
N.: Intento entendre els continguts que tinc, i després ho estudio.
E.: Com ho fas per estudiar-t'ho.?
N.: De gairebé tot tinc apunts només. El llibre...D'Història no en tenim, de tecno
tampoc. Només agafo els apunts i després ja està.
E.: T'estudies els apunts?
N.: M'estudio els apunts. Normalment ja els he entès a classe els apunts. LLavors
estudiar ha és més fàcil.
E.: A tu et costa fer una pregunta al professor quan hi ha una cosa que no entens?
N.: No, si tinc una pregunta a fer-li, de seguida di vulgues li pregunto. Intento no
quedar-me amb dubtes.
E.: No ho has hagut de fer d'estudiar mai d'un llibre?
N.: No, és que sempre m'han donat apunts, ens han fet aprendre apunts... Normalment
no.
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5.
No tenir ganes defer els deures.
N.rHaig d'estar molt i molt cansada. O sigui si sé que demà haig de fer uns deures, si no
els he fet és o perquè me n'he oblidat, o perquè he dit "demà al matí els faig".
(posa un exemple que li ha passat la mateixa setmana)
6.
Estudiar a casa.
N.rM'agrada posar-me al menjador, si és de dia, M'agrada posar-me al menjador perquè
hi ha molta llum. Haig d'estar sola.Bueno, quan vaig fer l'examen al setembre de Física
estava amb la nena, però com era fer exercicis, tota l'estona estava dient coses però, o
sigui, vaig estudiar igualment. Vaig estar dues hores allà assentada, fent exercicis i vaig
aprovar al final.(...) I si és de ni m'agrada anar al meu quarto.

ENTREVISTA A L'EDUCADORA DEL CAS 1 (17-12-93)
Entrevistadora: El primer que li volia preguntar és si creu que la Cristina té un bon
concepte com a estudiant, té un bon concepte de sí mateixa com a estudiant.
Educadora (R): Sí, incluso el fracaso que tuvo en BUP -que hizo primero de BUP
después de acabar la Básica- fue precisamente porque empezó a suspender y hasta
entonces no había suspendido. La nota media...El graduado lo sacó con notable, y ella
estaba acostumbrada a aprobar, o sea, ella se esforzaba a estudiar, y el rendimiento era
positivo. Pero en BUP, la primera evaluación aprobó... -yo supongo que al ser primero,
pues vaya, la puntuación es distinta, no?- aprobó bastantes, suspendió dos o tres, pero
luego ya a la segunda y a la tercera...la última evaluación aprobó solamente Lenguaje,
por ejemplo, música y gimnasia, y las demás las suspendió. Entonces, esto fue cuando
la desmontó. Incluso empezó a bloquearse, ya empezaba a interrogarse sobre ella
misma, es decir, "pues si yo ya no valgo, ya..."pero, así y todo quería, pero a la hora de
estudiar no...no asimilaba Creo que fue también el paso, no? pero creo que fue donde
empezó ella a dudar de sí misma en este sentido. I que siempre ha tenido buen concepto,
además muy claró, de que ella iba a continuar estudiando.
E.: Creu que en això de primer de BUP va influir una mica l'ambient que hi havia a
l'Institut, i els companys..?.
R.: Yo creo que más que influyeran los compañeros era ella misma que tenía el
concepto de que estudiaban BUP los que estaban bien, a nivel personal y a nivel
familiar, no? tenían un estatus más o menos... medio. Y la FP pues son los que
fracasaban en la EGB, los que no podían hacer otra cosa, pues tenían que hacer FP, no?.
Entonces, para mí era más el concepto personal que ella tenía de ella misma: que no
quería... ella siempre quería superarse, dijéramos, y no quería reconocer la problemática
familiar; ella se consideraba como hija de madre soltera. Aunque ella conocía a su padre
y sabía muy bien que ella había tenido padre pero que no lo había visto nunca, pero para
mí, más que por causa de los compañeros es que ella no quería reconocer que ella tenía
un problema familiar.
E.: I ara, diria queja ho té més assumit, això?
R,: Sí, a raíz de esto, bueno, yo... se lo decíamos aquí pero, no, no aceptaba la
problemática. Entonces yo le insistía, pues, si quería recibir ayuda terapéutica de un
profesional que le ayudara a conocerse a sí misma -porque ella decía que ya se conocía.
El miedo mío era que pudiera fracasar porque estaba tan segura de sí misma que no
admitía ningún tipo...incluso, cuando la avisabas... pues sí, lo aceptaba más bien por
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educación, dijéramos, que por convencimiento, cuando le hacías algún reproche o la
corregías de algo, no? Pero, yo entonces empecé a decir, "bueno, Cristina,
quieres...ehu.quieres un profesional, es decir, es a parte, a mí no me va a contar nada de
lo que te cuente a ti, de lo que pueda trabajar, pero como profesional, ve las dos partes,
y te ayudará a conocerte a ti misma y tal" . Y eso era cuando empezaba a fracasar en
BUP. Y bueno, aquí salió el conflicto que tenía con su madre y ella tampoco lo admitía.
O sea, y entonces, una de las cosas que nos decía, que luego le hizo la devolución el
psicólogo, se lo hizo a ella. Es decir, entonces, le, le planteó todo este problema y
empezaron a trabajar la relación con la madre. Y aquí le salió que, hasta cierto punto,
ella no... Tenía un complejo de culpabilidad , por una parte y, por otra parte, acusaba a
su madre de estar haciendo lo que estaba haciendo y encontrarse ella en la situación que
se encontraba. Hizo varias sesiones trabajando este punto y incluso les costó admitir que
ella tuviera en algún momento cierto... cierta aversión hacia su madre, por ser como era
y porque ella no tenía... Y toda su ilusión era que ella el día de mañana iba a formar una
familia, cosa que muchos niños de estos chavales cuando tienen fracaso familiar fuerte,
lo primero que dicen es que ellos no se van a casar. Ellos te lo dicen: "Yo no me caso;
pa' qué?" o "yo no traeré los hijos nunca a un colegio" y tal. No, Cristina quería una
familia pero quería una familia de esas convencionales, bien, o sea que el marido bien...
con una fidelidad extrema, y los hijos, y que cuidaría mucho a sus hijos, es decir, todo
lo contrario a lo que ella había tenido. Y esto lo demostraba, lo tenía bien claro que
quería una familia así. Pero bueno, yo creo que esto ya...porque ella, cuando decía que
su madre trabajaba en un pub, se pensaba que era un bar... el típico bar que te ofrece el
café o vas a comer y tal. Y era otro tipo de trabajo el de su madre, y esto lo estuvimos
trabajando y a ella le costó aceptar esto cuando se lo decían. Y entonces, cada vez que
en el colegio hablaban de algo, ella no sabía qué hacer. Dice: "y hemos estado hablando
de... " o cuando empezábamos a hablar dice "- tú crees que mi madre hace esto?" "Mira tu madre hará esto, y esto y esto" -"y porque mi madre no...?" "-Tu madre no te lo
puede contar. Piensa que tu madre siempre ha querido trabajar fuera de casa y sin
complicarte a tí. O sea ella trabajaba para que a tí no te faltara nada. Pero siempre te
alejaba de la situación en que ella trabajaba. Por eso se marchaba a trabajar fuera de
Gerona, no te quería implicar dentro de esto, no?"
E.: Una mica pel que em diu... a ella li agrada anar a l'Institut o a l'escola? Sempre li ha
agradat, no? pel que em diu?
R.: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
E.: I fer...i sempre está ben disposada a fer les feines que li han posat a l'escola o a
nnstitut...
R.: Sí, sí. Además, es de esas chicas participativas en clase. O sea que pregunta, incluso
aquí fue varios años delegada de curso. Se molesta cuando los otros no la escuchaban o
proponía algo y la gente no colaboraba. Esto sí, siempre ha tenido mucho interés en
hacer cosas. Es decir, piensa que normalmente era... empezó a ser algo más ordenada
ahora de mayor; de pequeña era desordenada pero era en cuanto a la ropa, a dejarse la
ropa, al armario. Pero normalmente, lo de clase, siempre era ordenadísima en lo de
clase, siempre. Los apuntes, las libretas, sabía muy bien lo que le tocaba cada día, lo
tenía, no perdía nunca nada... cosa que por ejemplo con la ropa, con las otras cosas de
casa, pues estaba más... Pero con lo de los estudios siempre ha tenido... en eso si que ha
tenido claro siempre que...
E.: I diria que li agrada aprendre coses?
R.: Mirando los primeros cursos, que yo... no la conocía, entonces mirando los primeros
informes que hay de cuarto, de quinto, de tercero... una de las cosas que, además, me lo
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apunté aquí (m'ensenya els seus apunts) era que le gustaba aprender, le gustaba
aprender.
E.: Com es notava...perquè agafava altres llibres, altres coses...?
R.: Sí, bueno, y porque se mostraba colaboradora, siempre, o sea, se ofrecía y pedía y
además, es, es... pone interés en hacer los deberes y, y estaban los demás por allí
jugando y ella siempre se estaba aquí porque mañana tenía que hacer tal cosa, no? o no
le daba tiempo de hacer los deberes. Es de esas chicas que se sabía, se sabía privar de un
fin de (más ahora cuando es mayor) se sabía privar de un fin de semana porque tenía
examen al día siguiente, cosas así, no? O sea, esto sí, no? desde pequeña lo ha tenido, o
sea, de pequeña no la conocía pero los informes que hay, los escritos de ella, ese interés
por el estudio y por la superación siempre lo ha tenido.
E.: Així, diem ques es una noia que está molt motivada per totes les coses escolars i
suposo que, en general, per altres coses, no? a part de l'escola. Vull dir que deu tenir
motivacions per fer coses o per...
R.: Sí.
E.: Quines coses diria que la motiven més? No sé, d'escola però també altres. A nivell
d'escola, què diria que és el que la motiva o la motivava més?
R.: Yo, la... la... por ejemplo, la motivación de la escuela es para mí uno de los...
además que lo reflejaba ella cuando era... tenía sus doce-trece años era para tener un
futuro mejor. Ella estaba segura que si ella tenía una cultura y unos estudios, ella
encontraría un trabajo distinto del que encontró su madre. Y además, se ponía "yo voy a
ser profesora", y luego ya fue cuando empezó más tarde ya, cuando tenía ya sus
dieciséis años cuando se le empezó a meter la Assistente Social. Digo bueno, pero si
hay más estudios..."- Pero es que yo me gustaría..." ."-Hay otro tipo de profesiones
además de la profesora que también tienen relación." Entonces empezó, porque alguna
asistente social la entrevistó y demás, entonces quería hacer de Asistente Social.
Después yo la hablé, por ejemplo, de la profesión de esto, del Educador Social. O sea
que hay una serie de... digo: "van saliendo profesiones nuevas". Y... ella quería un tipo
de trabajo que se relacionara con la gente, porque le gustan las relaciones con la gente.
Está motivada para buscar unos estudios en que tuvuíera - de psicología, de asistente
social- que tuviera...Digo, eso sí, para eso tienes capacidad. Entra enseguida; además,
no le da corte preguntar nada, a veces queda mal..."-Hombre Cristina..." "- Ah, que no
lo puede decir?" -"No" "-Ah, pues que no me conteste, no?". O sea, ella misma, sentía la
necesidad de saber eso y lo preguntaba, no se preocupaba de si eso era imprudente o no
era imprudente preguntarlo en ese momento, pero ella quería satisfacer la curiosidad.
E.: I de coses concretes de feines, tipus, no sé, com ara, quines assignatures li
agradaven més, o recorda quin tipus de coses li agradava més fer.?
R.: En cuanto a esto era la Lengua, por ejemplo, lo que más le gustaba. Las
Matemáticas, casi siempre tenía algo de problema, no? Por ejemplo ahora en la Física;
incluso una vez vino aquí para que la educadora le, le explicara bien unos problemas
que tenía de Física. O sea, es más bien, por Lengua lo que se inclinaba ella, y de la
faena, pues, bueno, por ejemplo, a ella le gusta ir bien arreglada y demás pero, por
ejemplo, para las faenas de casa "lo justice", eh. La cocina le agradaba muchísimo, que
hizo incluso un cursillo de concina, no?. Luego hizo también otro cursillo durante un
año de estos de "esplai", "monitors de esplai" pero ya lo dejó, porque claro,
normalmente hacían salidas los fines de semana y esto... a ella le gustaba mucho la
discoteca y esto de tener que dejar la discoteca varios domingos seguidos, no porque decía ella- "si yo ya estoy estudiando toda la semana lo más lógico es que me... que el
fin de semana me divierta, no? y es que claro después esta..." Y esto no iba del todo con
ella. Pero vaya, ella era toda esta parte, por la enseñanza Y... lo demás lo dejaba más...
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E.: I li agrada escriure?
R.: también monitora de radio. O sea todo lo que es cara a fuera y la relación, y tanto. Y
esto de figurar, pues mucho, (ho diu rient).
E.: Bé, una mica ja m'ho està dient, no?... Tenia aquí una pregunta que és si s'esforça a
fer bé les tasquesya m'ha dit que si... Si una cosa li surt malament o... què fa. O sigui si
una cosa veu que no li surt o U costa, normalment, bueno una mica intueixo per on va,
però insisteix fins que li surt o tendeix més aviat a deixar-la...?
R.: No, no. No quiere rendirse ella misma, es decir, no quiere aceptar ese fracaso.
Entonces quiere salir de alguna manera hasta que "yo lo tengo que hacer, no? pues
bueno..." y si le sale mal se pone "pero lo he intentado, no?" o sea que no...
normalmente Cristina una de las cosas que... que por eso decía que a veces es
demasiado extrovertida en el sentido de que lo negativo ella no lo asimila, más bien lo
dejaba adormido. No, no...en vez de "voy a trabajar sobre esto" o "yo tengo este
problema, lo tengo que superar", sí que intentaba superarlo pero no porque aquello es...
sinó como si el tener eso negativo le molestara tanto que... Y de hecho, pues, cuando se
pone alguna vez... de rabia no quiere demostrar que aquéllo le da rabia. Siempre está
sonriendo... pero es que tampoco es normal: "Si a ti esto te duele, tú puedes llorar...Tú
puedes llorar, si esto te duele" es decir, has tenido una frustración fuerte... comunicar:
"Me ha pasado esto", y bueno, y trabajar por eso. Pero decir... No, no quería reconocer
y, por tanto, casi no la comunicaba. Y de hecho estar siempre...digo, bueno,el hecho de
estar siempre así (fa el gest de somriure amb la boca)... El problema que tiene Cristina
no es para estar siempre así (repeteix el gest). O sea que, "quieras o no aquí hay un
problema y lo tienes que solucionar." Y entonces, por eso a veces la relación con su
madre, bueno, pues empezó cuando últimamente ya la madre dijo que no -a través de
unas habladurías y tal- que no la quería por el barrio, porque no sé qué, incluso la madre
la pegó una bofetada y la hirió tanto que dijo que no quería ver más a su madre y tal.
Entonces digo, "mira, passó esto, tu madre se vino a disculpar" - ella misma se dio
cuenta de que no...Por lo tanto, no quería bajar (la Cristina), pero al final cedió pero no
p... incluso los avisos, ya te comenté antes que los avisos los aceptaba... no rechistaba,
pero era más por educación que no aquello de reconocer que se había equivocado. No.
Y por eso a veces, pues para mí, el paso este en BUP pues se lo debió de pasar fatal.
Pero así hasta última hora, que quería hacer BUP, pero era porque ella le parecía que si
hacía FP pues era rebajarse, no? Ella quería ser de familia bien, en este sentido, no? No.
Una de las cosas que quiere es esto. Pero normalmente cuando se supera es por
superarse, pero no quiere reconocer ese fracaso. No se esto cómo se puede, se puede...
pero es que realmente ella es así, no reconoce el fracaso. I eso por... no es por darse
vencida, es decir, bueno yo no me doy por vencida y lucho a pesar de... No, no, no. Ella
luchaba pero sin reconocer que aquéllo había sido un fracaso. "Pero si no pasa nada! De
acuerdo, esto fue así, pero tú puedes salirte, pues venga. Pero reconoce que aquí
fracasaste, es decir, que no te salió, que esta jugada no fue correcta". I entonces cuando
le decías "No, Cristina, esto...""- Ah, pero, pero... te hice lo otro"."- De acuerdo, muy
bien, hiciste eso, pero (amb èmfasi) piensa en esto". No para que se quedara en el
fracaso sinó para que supiera valorarlo, también.
E.: Continuant amb això, si una cosa U surt malament, normalment tendeix a...Bueno,
una mica em diu que no ho reconeix massa si una cosa li surt malament, no?
- Exacto, intenta superarlo per sin reconocer que... Así, ella por ejemplo, en un examen
te dirá: "es que no estudié" pero no te dirá "es que no lo entendí". Dice "No, es que no
estudié apenas". "-Bueno, es que te cuesta entenderlo y no lo entendías. Pues, bueno, ve
a que te lo expliquen y tal".
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E.: La pregunta que tenía es si tendeix a tirar la culpa -diguem- a altres... o sigui a
altres persones "es que la porfessora no m'ho ha explicat bé...".
R.: "Es que no me escuchaste. Yo te lo iba a explicar pero no me escuhaste" -me decía a
mi. "Es que sólo entrar..." "-Pero a ver, qué me querías decir?" (...)"Entonces se
disculpaba así un poquito, por no decir...bueno. "- A ver, Cristina, tú no me dijiste que
esto era así y así?" "- Es que no me escuhaste!" (en to de queixa) "-Es que no me lo
dijiste". Es así un poco. No es de los que más pero sí, sí que tendía un poco a ehar la
culpa -dijéramos- al otro y no reconocer ella que eso le tocaba a ella, no?. Yo le decía
"Cada uno su papel, eh. El tuyo es este y el mió es este."
E.: De cara a tirar endavant els seus estudis... Bé jo ja sé que ara té divuit anys, de
moment està estudiant però que, diguem té la sort de poder compartir una mica la feina
amb l'estudi, no? perquè si no suposo que el que hauria de fer es buscar feina i almenys
poder independitzar-se i viure... Tenia aquí la pregunta de com ho veia de cara a tirar
endavant els seus estudis. Primer, si la veu capacitada -suposo que si-i per altra banda hi
són els condicionants que té per poder continuar. Com ho veu?
R.: Yo creo que sí, que, y además es aquello que si encontrara un mecenas, es de
aquellas chicas que... digo, bueno, alguien que le ayude, porque creo que esta chica
merece la pena. Yo, por ejemplo, una de las prórrogas que pedia a Bienestar Social era
que merecía la pena. Lo que pasa es que ellos te dicen "Bueno pero es que los niños..."
Hombre, es que los niños estos no tienen derecho -que se cuentan con los dedos de la
mano los que pueden continuar con estudios para no...- no tienen ningún derecho a
hacer estudios? O sea otro puede estudiar y este niño, no tiene derecho a estudiar
aunque tenga capacidad y aunque quiera hacerlo? Que hay personas que tienen
capacidad pero no quieren hacerlo, pero son contadas las personas que están en
institución pero quieren continuar. Entoncens a estos no se les puede...No, no hay nada
para ellas. O sea, yo suponiendo que Cristina... Tal como la veo yo ahora, haríamos lo
posible porque pudiera continuar estudiando, de alguna manera. Lo que pasa que... y
además yo siendo religiosa que a lo mejor hoy estás aquí y mañana estás allí... Es el
inconveniente que tengo pero yo haría todo lo posible porque esta chávala pudiera
continuar: si quiere hacer asistente social, pues hay que estudiar, si quiere ser "graduado
social" (volia dir educador social) pues yo creo que es una de las personas que merece
la pena. Y ella lo tiene muy claro. Incluso el chaval que conoció -que yo a veces digo
"Cuidado con las personas" porque claro, a veces depende de las personas que te rodees,
te sientes más motivado, no?, porque hay algunos que dicen "sí, sí, esto sí" pero luego, o
porque cogen novio, o porque los amigos empiezan a decir "pa1 qué. Mira, yo tengo un
trabajo - que ya nos pasó con una- yo tengo un trabajo que te da...". Entonces empieza,
se lo empiezan a pensar, se empiezan a desmotivar, y claro, cogen aquel trabajo, que no
es ninguna seguridad, por eso. I el chaval ese le apoya, le ayuda y encuentro que por ahí
también es otro punto de apoyo que el propio chaval, el amigo, le ayuda a superarse y a
continuar con esa ilusión, no? de los estudios. Cristina, pues, sería capaz de trabajar en
invierno lo que sea -digo en el verano- con tal de que pueda... También hay gente que
está trabajando en verano y luego, durante el invierno, se paga los estudios. Mucho
tendría que cambiar Cristina como para que cortara... o algo le tendría que pasar para
que cortara los estudios.
E.: La seva relació amb els professors, com la definiria, com la veu?
R.: Es una buena relación y muy abierta. Yo a veces, por ejemplo, le decía: "Bueno,
Cristina, qué importa a nadie lo que tu tienes". Lo que pasa que para mi esto, entendía
como era una especie de justificar ella misma,no? a veces, cuando se ponía a contar el
problema. "(...) "Es decir, mientras tu respondas, claro, tampoco es cuestión de que lo
vayas diciendo a todo el mundo." Pero bueno, normalmente la relación es una relación
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abierta. Y si le tenía que decir al profesor cualquier cosa de que la asignatura no le va
bien, pues se la dice tranquilamente, eh. Pero esto ya cuando hacía séptimo y octavo. De
hecho, no sé si comenté ya que en el... cuando estaba en el Pericot no era "de Bon
Pastor". Esta no era de "Bon Pastor". Esta tenia nombre propio, cosa que los otros pues:
"Es que son de Bon Pastor, es que son de allá arriba, no?" o "Es que este está en la Llar
Infantil". Cristina tenía nombre propio dentro del colegio. Por lo tanto es que había allí
unas características que no la definían como el grupo de chavales que suelen ir allí, no?
Es como decir, bueno, este no... Tiene fracaso escolar: es normal. Entonces, en lugar de
trabajar y apoyarle para que esto se supere, el mero hecho de estar así, pues tampoco les
motivan demasiado, o les ponen atención. Y esta siempre ha tenido...
E.: Ella anava al Pericot, abans?
R.: Primero estuvo, iba a la Sagrada Familia, aquí a San José, y luego y en al
Pericot...me parece que hace octavo. La conocí yendo al Pericot.
E.: I ara va aquí, a Montilivi.
R.: Sí, a Montilivi. Al Instituto fue al Vives... hizo
(...)
E.: Més o menys, les notes que ha tingut, sobretot ara a FP, li van be o...
R.: Sí, sí. Bueno, en tercero este año suspendió, suspendió dos, en tercero suspendió
dos. En los otros cursos no había suspendido ninguna. En tercero suspendió dos pero las
aprobó en setiembre. La Física y las Matemáticas era lo que más le costaba. Entonces
había unos problemas ahí que no... no... Y ahora sí, sí suspende alguna me contó un día,
pero que esperaba recuperar. Y de hecho cuando vino a que le ayudaran, que le echaran
una mano a nivel de unos problemas de Física es porque quería recuperar. Tiene claro
que si alguna eso tiene que dedicarle más tiempo.
E.: I la seva relació amb els companys també diria que és bona, amb els seus amics...?
R.: És buena y además le gusta ser amiga de todo el mundo. No entiende que una
persona no..., por ejemplo, no quiera hablar, o no... Ahora ha seleccionado un poquito
más y ha cerrado un poco más el grupo. Pero al principio, bueno, conocía a uno y a lo
mejor no sabía ni donde vivía y bueno, además, ella es muy cumplida "- Ah que es el
cumpleaños de no sé quien" "- Pero tienes el teléfono?" "-no" "-Pues entonces, como lo
vas a felicitar?No sabes donde vive..Pues espera mañana""- Oh es que es el fin de
semana" "- Pues espera.el lunes, y lo felicitas el lunes". No, ella tenía que llamar a otra
amiga para que le diera el teléfono de esa amiga o de ese amigo porque ella le tenía que
felicitar. De eso que luego ella se llevara tanto chasco, porque ella era muy cumplida, en
seguida regalaba. "Ah es que..." "- Qué???" "- Que es que quiero regalar un disco..." "A
ver, Cristina, cuando conociste a ese chico o a esa chica?...Chiquita, pero si no hace ni
un mes que os conocéis" "- Bueno pero es mi amigo, no?" "- Pues no. Es conocido.
Amigo, amigo, pues bueno, tú dices amigo pero, francamente, Cristina, el mundo no
funciona así, las amistades no funcionan así." En el momento que ella conocía a una
persona el primer día y le hablaba el segundo y el tercero ella ya la metía dentro del
grupo de sus amigos.
E.: Y això no respon una mica a la seva necessitat de ser acceptada...?
R.: Para mi, toda la relación es esa: ella quería que todo el mundo tuviera una buena
imagen de ella. Por eso a veces también, cuando le decías: "Bueno, Cristina, esto es así"
, no lo aceptaba. Ella quería que todo el mundo tuvuiera una buena imagen.
E.: Suposo que també és ben acceptada pels companys, així en general... suposo que no
té problemes...
R.: No, no. Además ella hace bastante... Si són dos compañeros y los dos están
molestos ella procura hacer de mediadora, no le gusta que la gente esté molestada.
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E.: Una altra pregunta que tenía respecta a com ho fa ella per aprendre coses..-. Ella
entén bé les demandes que se li fan? Suposo que sí, no? Qualsevol cosa que se li
demana que faci tant a nivell escolar com en general...?
R.: Normalmente, sí.
E.: Suposo... Apredre coses noves tampoc li deu costar excessivament....
R.: No, Muestra una buena disposición. Quiere aprender cosas. Por eso, cuando te decía
que a veces hacía preguntas impertinentes y demás pues ella decía "Bueno, pues yo lo
quiero saber, no?" o "Yo lo quiero aprender" por ejemplo, si vas a un sitio de excursión
o a un sitio determinado, normalmente, siempre hacía preguntas.
E.: Ella es planifica la seva feina escolar?
R.: Ahora ha aprendido más. Pero antes una de las cosas, por ejemplo, que me
comentaba cuando hizo esas sesiones de terapia es que no se organizaba. Pero yo creo
que fue el período ese que ella empezaba a notar el fracaso que entonces ya se
bloqueaba, ya no sabía a qué dar preferencia porque claro, lo tenía todo flojo. Pero
normalmente ella ha aprendido incluso ella misma organización: "He cambiado, eh?
Ahora ya me sé... aquello que me decías ya aprendí, ahora ya me lo pienso, ahora ya
hago primero esto, o ahora ya dedico más tiempo..." Ahora empieza a planificarse.
E.: Diria que a l'hora de fer les coses és més impulsiva o és més reflexiva?
R.: Más impulsiva.
E.: En general, be, ja m'ho ha dit: tenia aquí la pregunta de si creu que té uns bons
resultats escolars i ja m'ha dit que sí, o sigui, si per vostè ella té uns bons resultats?.
R.: Sí, yo creo, -claro, pero eso le pasa a todo el mundo, no?- que entre más seguridad
tiene ella misma más, más fácil es. Y la... la característica de Cristina que a veces era
una falsa seguridad...Pero bueno, eso le servia a ella de motivación para superarse, no?
Porque por ejemplo, para mi todo ese problema que pasó con la madre y todo ese
fracaso en BUP, que podía haber seguido perfectamente con BUP y tal, a parte de que
nosotros éramos más partidarias de que hiciera FP, precisamente por esto, porque si en
el momento que se cambiara pudiera tener un título. Cosa que de la otra manera... Para
el trabajo estaba mejor preparada si cogía por la vía de FP. Y para mi era esa falsa
seguridad que ella tenía de sí misma. Creo yo, no sé si... También debido a esto, pues
por eso no aceptaba, pues, a veces, las correcciones, o los avisos, o las formas que tu le
hacías ver: "Mira Cristina...", por ejemplo, "... no ves que esto..." Normalmente no lo
aceptaba y esto para mi era por...ella se sentía segura con lo que... Y esta manera de ser
impulsiva cuando les decías: "Pero, bueno, Cristina, pero, pero..." ". Ay, bueno, yo no lo
pensé... I como iba a saber yo que me iba a pasar eso?" o "Como iba a saber yo que...".
"Pues precisamente por eso" "Pero cómo iba a saber yo que esta persona me iba a
engañar?". Porque es que no admitía que otra persona la pudiera engañar, eh. I le decías:
"Cristina, pero es que no ves que..." "No, eso es que no me entendió bien". Pero no
quería admitir que la otra persona la había engañado, porque le había fallado, por
ejemplo. No.
E.: L'última cosa es si destacaria algun aspecte del seu entorn, familiar... que expliqui
d'alguna manera que, ella, tot i els problemes que hagi pogut tenir, doncs tingui aquestes
ganes d'estudiar, de continuar endavant.
R.: Sí, yo creo que todo lo que a ella le da fuerza para estudiar es esto. Y de hecho,
piensa que, en un sitio así, que las personas que llevan muchos años, las son mayores te
suelen ehar una mano a la hora de una responsabilidad, por ejemplo. Es decir, "Mira
Cristina, quédate un momento con el grupo que voy a..." o "Quédate un moment aquí en
el patio que voy al teléfono" No, no tiene autoridad sobre los compañeros. No, no podía.
Incluso, las pequeñas por ejemplo, eso sí, las quería. Pero al decir: "Bueno, Cristina, o
báñalas o vístelas". No, era un tipo más así de disculpar, o de querarlas, de decir
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pobrecitas, que no de en un momento determinado exigirlas o... Y eso que normalmente
era... es aceptada por todos los chavales del grupo pero a la hora de decir en un
momento determinado a un chaval, por ejemplo, o a los que están en la mesa: "Bueno
para, no?", no tenía el valor como para mandarles callar, o en un momento determinado
hacerles reconocer... Y luego decía : "Vaya este, no? qué mal se portó". Y decíamos
"bueno, pero porqué no se lo dices tú". O una que es de su misma edad; ella comentaba
a veces: "Es que yo no sé cómo puede ser así" Una que era más bien cerrada, no?
"Cristina, porque, a ver, sois de la misma edad, lleváis muchísimo tiempo juntas, por
qué no la dices...?" . Ah, porque no le gustaba el chico con el que ella salía. "Yo no sé
esta chica cómo se ha enganchado con ese chaval. Es que no le va a ayudar. I mira que
querer dejar ahora los estudios." "- Cristina, yo ya se lo he dicho, Celestina se lo ha
dicho... Por qué no le dices tú..." "-Pero es que no me escuna. Si hombre, buena es ella,
no se lo va a creer". No se atrevía, en un momento determinado, a decir...
E.: En ella el fet de...
R.:...le gustaba ayudar y todo pero, luego, a la hora de decir la verdad, por ejemplo, a
una compañera, tenía miedo de decirlo. ( ) "Bueno, es igual, no se la digas. Si tú eres
buena compañera, tú ves que tiene eso, le puedes echar una mano. A lo mejor a ti te
hace caso". Normalmente eso no, ves, no. Y en grupos así a veces ha habido chicas que,
si compañera ha cambiado o ha caído en la cuenta es porque la otra le ha dicho. Y sin
embargo, esto, a lo mejor, con la gente de fuera lo hacía pero con los de aquí, no. Con
las amigas de ella seguramente sí. A veces había chávalas que, la oías decir por teléfono
cosas, no? O te decía: "Cómo lo tendré que hacer? Es que fulanita y fulanito están
enfadados, no? Es que claro, yo no voy a dejar de salir con fulanito porque el se enfade.
Yo quiero..." Entonces, a lo mejor, salía una vez con una y una vez con otra, las otras
dos estaban. Y esto con los de fuera lo hacía, pero con los de dentro, no. Dentro del
grupo, no, no sabía cómo hacerlo. Yo supongo que tenía miedo -digo yo- a que la
cogieran, entonces, dijéramos, a que perdiera la aceptación que de ella tenían. Claro
pues si mandaba decir "Mira tú que eres una enchufada" o "Tú, anda que..." Yo supongo
que era eso porque era una cosa curiosísima. Una chiquita que echaba muchísimos años,
que no planteaba problemas, que era aceptada por todos, no se atrevía en un momento
determinado a corregir a un niño más pequeño que ella. Lo que tenía miedo es que
perdiera entonces la...
E.: I a ella el que li ha ajudat a tirar endavant, malgrat els problemes que té...
R.: Yo creo que es la superación, y es la cosa que tiene dentro de no ser igual que su
madre. Yo para mí es ( ) Yo supongo que si ella... Y por eso el interés que tiene por
aprender cosas, pues, pues si le falla una cosa bien podrá hacer otra, no? Pero era por
eso no?, quiero decir, bueno, si a mi me dejan por aquí o por allí o yono tengo trabajo
en esto, puedo trabajar en lo otro. Y depende de qué cosas ya sabe ella bien que, bueno,
si se veía obligada, bueno,por ejemplo, pues en un momento determinado en si hay esta
faena o no, bueno, pues hay una faena "tiene para hacer dos horas", pero no era buena
para hacer esta faena, en casa, no. En la suya, estuvo toda la mañana haciendo su cuarto
y arreglándose el armario, no?.Pero esto, no, y para mi es que, yo supongo que ella veía
que estos, este tipo de trabajo no era para ella. Ahora, por ejemplo, cuidar niños -que
viste más- o hacer otro tipo trabajo, sí. Pero esto no. Para mí creo que la solución que
tiene Cristina es... es para evitar pasar una situación como la que pasó de pequeña,
evitar una situación como la que está su madre.
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ENTREVISTA A LA PROFESSORA TUTORA DEL CAS 1 (4-1-94)
Entrevistadora: La primera pregunta és si tu creus que ella es considera una bona
estudiant.
Professora: Quin concepte té ella?
E.: Ella, sí.
P.: Jo em sembla que ella no es considera una bona estudiant, tot i que sí que és
conscient que és una noia treballadora. O sigui, no té res a veure una cosa amb l'altra.
Ella li posa voluntat però potser menys de la que ella sap que hi hauria de posar per
aconseguir més nivell, no? El que passa és que, bueno, això també està condicionat amb
lo de la seva història. Vull dir que no és una nena passota, ni molt menos, però hi posa
menos del que... a vegades, del que hi hauria de posar.
E.: Diries que li agrada anar a l'institut?
P.: Sí, sí, sí, sí. Està molt contenta i està molt motivada.
E.: Està motivada pels estudis i per les feines que els poseu?
P.: Sí, sí. N'hi ha que li agaden més, n'hi ha que li agraden menos, però, en general està
molt contenta del que està fent. Fins i tot, a l'excursió, vaig estar parlant amb ella molta
estona i... ella vol continuar estudiant i, molt bé. Vull dir, sí, està... és una nana molt
maca.
E.: Això m'ho va dir ella, que tenia ganes si podia, de...
P.: Sí, de continuar estudiant.
E.:... de continuar. Normalment, diries que s'esforça a fer les feines que li poseu? o...
P.: Sí
E.: O ho fa més aviat...?
P.: S'esforça.
E.: S'esforça.
P.: Sí. El que passa... és lo que te deia. A vegades... no és una nena amb les condicions
normals amb la qual cosa té els seus dies febles, els seus moments febles en els quals no
està massa pel rotllo, però se li entén perfectament. O sigui, no és una nena passota, ni
molt menos. Tot el contrari, és més responsable i molt més madura que la resta de la
classe.
E.: Ja. I, normalment, - jo em vaig centrant en l'institut- si alguna feina la fa i no li surt
o li surt malament, tendeix a anar-ho intentant fins que li surt o més aviat es...
P.: És constant, sí que és constant. Primer s'emprenya. Després reflexiona per què no li
surt... És que és molt curiosa la Cristina. Primer s'emprenya amb tu i amb ella i, després,
reflexiona que potser necessita més esforç i sí que ho fa. I ho aconsegueix. Al final ho
aconsegueix, li costi més o menos, no? El nivell d'ella no és molt alt tampoc, llavors, ho
aconsegueix però perquè hi posa voluntat, evidentment, sí, sí.
E.: I normalment tendeix a tirar... o a donar les culpes de les coses que no li surten als
altres o més aviat ella....
P.: Depèn, depèn, depèn. La reacció instantània de vegades és donar la culpa a l'altre,
però això és típic també de l'edat. I... Però no, després... és prou madura, és que és lo
que te dic, és molt més madura que els altres, llavors, ella se n'adona que podria fer més
del que fa. La reacció visceral podria ser aquesta, no: "És que no ho entenc perquè no
m'ho expliques!" no? O "És que...". Però, és que és quan es refreda l'emprenyamenta,
per entendre's, ja ho veu que si hagués donat una mica més ho entendria, i llavores ho
fa.
E.: Tu creus que és bona estudiant?
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P.: Sí, sí, unguent en compte qui és la Cristina i en quines condicions està visquent i ha
viscut, no. Sí, una altra, en el seu cas, no hauria arribat enlloc i la tia està arribant a
quart i l'any que ve farà cinquè, vull dir que...
E.: Sí, una mica eren els casos aquests que m'interessaven, precisament, no.
P.: Hi ha casos paral·lels a la Cristina i ara estan treballant en una botiga perquè han
plegat i no han tingut prou força de voluntat com per continuar, i la Cristina la té.
E.: És la tònica general, vull dir en casos de nanos de centre...
P.: Aquesta acabarà per fer-ho, eh. Si no hi ha res que li faci anar malament, més
malament de lo que anat, acabarà per aconseguir... Perquè ha crescut molt ràpid, s'ha fet
molt gran molt ràpid, no? i llavors ho veu, veu que si no s'espavila no podrà mantenir-se
ella, i té com molt clar que és ella i, llavors això la fa apretar una mica més tot i que,
clar, l'edat i les condicions fan que, a vegades, doncs mira, poder no estudiï tant com
hauria d'estudiar, però...
E.: Ja, així, parlant en termes generals...
P.. A mi, si m'amoïna aquesta noia no m'amoïna pels resultats acadèmics; m'amoïna per
lo responsable que està siguen en una edat que no li toca, no? Però bueno, molt bé, és
molt maca.
E.: Llavors, tu m'estàs dient que sí, que veus que pot tirar endavant els seus estudis, que
ella pot... Si té les condicions...
P.: Si té gent al costat que l'ajudin sí perquè, clar, és que estem amb lo de sempre. És
com els metges: hi ha metges que funcionen i metges que no funcionen. Aquesta noia,
quan passa per algun professor que no s'entenen, baixa en picat, clar. Vull dir, tot depèn
de les circumstàncies que tingui, però en general té prou esperit lluitador com per sortirse'n.
E.: En general, és bona la seva relació amb els professors?
P.: Sí, sí perquè és una nena encantadora, és una dulça. Sí. No té problemes amb
pràcticament ningú. En tot cas, ella pot tenir més bona relació, li pot agradar més, caure
més bé uns que els altres però... bona relació, en general, sí. No és una nena
problemàtica.
E.: Quant a assignatures, més o menys, quina li sol anar més bé?
P.: Bueno, les tecnològico-pràctiques, evidentment, perquè és el que més li agrada i lo
que més la motiva. I lo altre, en general... O sigui jo faria dos dividions, eh, no... O
sigui, ni ciències ni lletres. En tot cas, Mates és el que menos li agrada, però les
tecnològico-pràctiques és lo que més se'n surt perquè és lo que més li agrada, més
il·lusió li fa, i més resultat immediat veu també, no?. I lo altre li costa una mica més
d'esforç. Però bueno, és lo que te dic: és constant i té voluntant, llavors, en general, se'n
sortirà en tot. Les llengües... potser és el que més li costa perquè té un problema
d'expressió...
E.: Sí?
P.: Sí, té un problema d'expressió gran, a més a més, amb el català i castellà, que és
típic també de la gent que té dos llengües i...
E.: Quan dius expressió vols dir expressió escrita?
P.: Escrita i oral, i oral també. Oral també. A vegades li costa molt... dóna moltes voltes
abans de donar un missatge, saps? I es posa molt nerviosa, s'atabala: "No, no volia dir
això", no? S'atabala. També forma part del caràcter: té la sensació de que ha de fer-ho
bé a la primera, sempre i no... LLavors ella mateixa es bloqueja i li costa molt..
E.: És exigent amb ella mateixa?
P.: Sí, sí, sí.
E.. Normalment, el tipus de treball... no sé si feu gaire treball en equip, suposo que sí.
Ella què sol preferir, treballar individualment o en equip? O depèn?
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P.: Depèn, depèn de l'equip, eh. Depèn de l'equip però, o sigui, és igual. Éa una nena
que s'adapta a qualsevol situació de grup i que és solidària en qualsevol moment... Vull
dir que no... és que és... Sí.
E.: LLavors, d'activitats. Em deies que té problemes d'expressió. A ella no li agrada
gaire escriure?
P.: Li costa, tot el que sigui expressar-se, oral i escrita, li costa, li costa concretar
ràpidament i sistetizar molt. No sé, per exemple, amb mi fem treballs de raonament a
classe i els hi faig fer esquemes i mapes conceptuals i li costa molt concretar. Un
concepte el té clar mentalment però li costa molt expressar-lo, no? Que també és una
característica típica d'aquesta classe, en concret. No sé si han tingut problemes amb les
llengües abans i ara ho estan acusant molt, no? Però, els hi costa moltíssim sintetitzar un
missatge o verbalitza'l de manera clara i fluïda, no? Donen moltes voltes: "Vull dir allò,
allò" no? No troben vocabulari.
E.:I de tipus de tasques que li agradi fer, per exemple, llegir, escriure o estudiar, hi ha
algun tipus de cosa que vegis que la motiva més? Algun tipus de treball...
- Clar, és que jo no tinc un coneixement molt i molt proftmd de la C. tampoc, eh. A
classe, en l'apartat de tecnmologia i de pràctiques que és el que conec jo, les pràctiques
li encanten, no? Tot el que pugui aplicar directament, i que li dongui un profit... Ella
sempre es queixa de la gent que no l'ha ensenyat res. "És que aquesta persona no m'ha
ensenyat res". Vull dir, té un desig d'aprendre molt gran, i aprendre coses que pugui
aplicar directament. Tot lo que li hagi de donar moltes voltes per, per arribar no sé on,
sobretot uns coneixements que no hi veu l'aplicació directa, ho farà perquè toca però no
li va gaire, no.
E.:Amb els companys també em deies que bé, no?
P.rSí.
E.:És ben acceptada?
P.:Sí. Sí perquè ella és la primera que accepta molt, clar. Vull dir, és una noia que està
acostumada a viure amb molta gent, gent de molts tipus, a ser molt solidària, i molt
"germana", per entendre'ns, no?. Llavors, té clar... és una nena amb caràcter, no?
Llavors, té clar què és just i què no és just. L'altre dia em deia que se sentia orgullosa encara que s'ho hagués passat molt malament- de tenir valors perquè veia que les seves
companyes no en tenien, no? Vull dir que... que una nena de l'edat de la C. et digui això
te demostra que està molt més madura que la resta. Llavors és difícil que no l'acceptin
perquè els dóna cinquanta mil voltes. I, a més a més, això combina amb un caràcter
molt infantil i molt... espontani, llavors és una nena molt, molt alegre, i molt simpàtica.
Llavors, clar... És que és una nena encantadora, és una nena encantadora, és difícil que
tingui problemes amb la gent. I que, a més a més, s'estimarà més passar-ne o prescindirne que crear-ne més. Perquè ja passa, ja està per sobre de... Sí, sí, sí.
E.rCreus que dedica molt de temps a estudiar?
P.:Sí, sí, tomo a repetir, tinguent en compte que ella ha de treballar totes les hores que
pot per mantenir-se.
E.:També m'has dit que era constant. Diries que s'organitza la feina?
P.:És que si no s'organitzés no sé com se'n sortiria, eh, perquè... Vejam, sí que ha tingut
gent que l'ha ajudat però en una situació en la qual no tens una mare concreta, molt
definida, -perquè ha tingut moltes mares, per entendre'ns, no?- i que ha tingut una
residència en la qual no ha tingut un lloc per ella sola, tampoc, és difícil organitzar-te,
no?. Però... ho ha hagut d'aprendre, no?. Jo em sembla que sí que s'ha d'organitzar
perquè si no no podria treballar i estudiar i ser conscient que ella depèn d'ella sola.
Perquè de fet que és la consciència que està agafant ara. Ara, ella diu que ha crescut ja.
Ella m'ho deia:"Yo ya he crecido, ya he crecido, porque claro, o me espabilo o no sé".
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Pobre tia. Molt bé no? Vull dir, s'ha d'organitzar, per força. A més, fins i tot està fent
una cartilla d'estalvis per poder anar a la universitat, o sigui, dintre de les capacitats que
pot fer un nano de la seva edat, en les seves circumstàncies, trobo que s'organitza molt
bé, comparat amb la resta de la classe. Clar, vull dir, les altres van amb la propina del
pare, i estudien quan... I ella no, ella ha de tenir un horari, si no no se'n sortiria.
E.:Bé, el que et preguntaré ara depèn una mica de com feu les classes, jo això no ho
conec. Però ella, normalment pren apunts o no sé si els en feu prendre?
P.:Depèn del tipus de classe, sí.
E.:Es fa resums?
P.:Sí. Depèn del tipus de classe ella pren apunts; depèn del tipus de classe fa esquemes.
També depèn del que li demanis. Si no li demanes res subratlla, que és el que fa la
majoria perquè és lo que menos feina... Però sí, si vols dir si intenta reflexionar sobre el
que està aprenent en aquell moment d'alguna manera...
E.:Sí, o, una mica, si té alguna tècnica per estudiar.
P.:Alguna tècnica d'estudi? No en té massa, però la poca que té la utlitza, que és
subratllar, que és preguntar-te "això no ho he entès", que és dir: "Et sembla que he fet
bé l'esquema?", coses d'aquestes, no? Es queixa sempre que li fas fer un esquema
perquè que no en sap, diu, que tampoc no és veritat. El que passa és que... bueno, tenen
com una mena de por... Jo no sé quin problema van tenir amb les llengües abans perquè
tenen com molta por a fer esquemes i a fer mapes conceptuals. No saben la diferència
entre un esquema i un resum... coses d'aquest tipus, no? I em sembla gros, a quart, que
passi això. A més és general de la classe, no és de la C. només. Però, a part d'això, sí
que utilitza... No sé, per exemple, quan ha tingut temps -i a més se li nota molt- quan ha
tingut temps de fer-ho en serio, t'ho porta molt ben presentat i es veu que la noia primer
ha fet un resum, després ha fet un esquema i després ha subratllat. Vull dir que sí que
utilitza tècniques, sí. També es veu quan on ho ha fet, eh. Potser un dia porta papers així
molt, molt... Però llavors també te diu: "Escolta'm, m'he trobat molt malament,! guaita,
no he pogut..." A més, és molt sincera. O "No me n'he recordat". No t'enganya mai.
E.:Quan li dones una redacció per fer, per exemple, ella es planifica, pensa abans el que
hi ha de posar, repassa si s'ha equivocat, o és més de dir, agafa el títol, mira el tema, i
escriu... Dic en una redacció com podria dir qualsevol altra cosa... No sé, és difícil
veure-ho potser?
,
P.:És difícil veure-ho i ademes que estic pensant en ella i en la resta, i no tenen prou...
encara no han arribat a aquest nivell d'estudi, eh. Perquè l'altre dia els hi deia: "Quan
estigueu a l'escola bressol i parleu amb els pares us haureu de fer un guió del que voleu
dir, per exemple" -que suposo que és el que me vols venir a dir, no?- allò... el pretreball, no? I no, no, no acaben de... No sé, per exemple ara m'estan preparant una cosa
que han de fer un guió també. I el seu guió és una línia, és a dir, una cosa molt, molt
genèrica. Llavors jo els hi dic: "Aquesta cosa tan genèrica, quan me la vulguis
desenvolupar et perdràs perquè no, no me l'has... Llavors, ara estan començant a fer-ho i
els hi costa molt. Clar, la C., encara no l'he vist fer-ho això en concret. I en els estudis,
en general, doncs, no sé. A lo millor sí que ho fa, i no ho sé.
E.:I, una mica relacionat, ella és més -en general- és més de rumiar-s'ho abans de fer-ho
o, més aviat és impulsiva?
P.iMés aviat és impulsiva la C.
E.:També m'has dit que li agrada aprendre coses.
P.:Sí, té un deliri, per superar-se ella mateixa, continu. És una mica de contradicció en
la C., no? I està -suposo- que motivat per la història que té. O sigui ella té un esperit
lluitador molt gran però, clar, és jove, i és adolescent, i té ganes de marxa, de "juerga", i
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de ganes de... Però és conscient de que ha de ser responsable, de que ha de ser adulta
perquè ella depèn d'ella mateixa. O sigui està en un moment que trobo que és molt fotut.
E.:Sí, que té l'edat que té però...
P.:Però no pot. Llavors, té una mica de tot: és responsable, és impulsiva... És molt
variable, no? Depèn del moment que estigui... Quan se li acumulen molts aspectes
negatius té tendència a deprimir-se bastant, però com que és molt lluitadora se'n surt,
també, o sigui... Li costa també demanar ajuda. Clar, se n'ha sortit sola, llavors...
E.:I pel que fa als resultats, em pots dir, més o menys què ha tret?
P.:Vejam, a la C., si li haguéssim de posar una nota mitja, -a mi lo de les notes no
m'agrada, però així, perquè ens entenguem amb un nivell-podríem dir que és de bé, i
quan hi posa el cent per cent d'ella, és de notable. O sigui, quan hi posa el seu esforç al
màxim, pot ser de notable. La mitja d'ella és de bé.
E.rDiries que aquests resultats són bons? Ja sé que les notes són molt relatives però...
P.:Són bons referits a l'esforç que fa o al promig de la classe?
E.:No, si tu consideres que són uns bons resultats. Llavors, posa el criteri que vulguis,
m'entens?
P.:Jo trobo que, per la C., són molt bons resultats. Són fantàstics, perquè normalment,
en les condicions d'ella, lo més típic és que suspengués tot i que no hagués arribat a
quart. LLavors, demostra que és una nena amb molta constància i amb molt esperit de
lluita, no? S'ho ha passat molt malament la C., eh, i... no és fàcil, viure la situació que
ha viscut no és fàcil. Que, per altra banda, l'ha enriquit molt també aquesta situació. Per
això, que la C. és una mica la combinació de lo bo i lo dolent, per entendre'ns, no? És
una tia molt solidària perquè ha viscut amb molta gent i ha sapigut lo que és compartir
abans que les altres, no? LLavors, no sé. Jo em sembla que, per la C. és una bona mitja.
Hi ha altres professors que te dirien que és fluixa. Bueno, sí, és fluixa, però per mi és
fantàstica perquè trobo que... que fa lo que pot i més, no?. LLavors, no... Perquè clar,
això de la nota és...
E.:Sí, és molt relatiu.
P.:...molt relatiu i jo penso que té la nota que ha de tenir i, en tot cas, si se l'ajuda, pot
tenir-ne més.
E.:I diries que hi ha alguna cosa del seu entorn, una mica, que l'hagi ajudat a... malgrat
els seus problemes, doncs a anar superant i anar passant els cursos?
P.:Sí, hi ha moltes. Una, que, per lo que es veu, ha trobat, a la llar aquesta, gent molt
maca que l'ha ajudat moltíssim i que li ha fet de mare. Llavors això, hagués pogut ser al
revés, no? perquè és... el fet de que si l'ensopego l'endevino, no? Si trobes una persona
amb la que t'entens i que t'ajuda a créixer i fantàstic, però podia passar al revés. Llavors,
sí que ha tingut persones que l'han ajudat i encara l'ajuden ara, i que es comunica amb
elles i tal, no? I després, dintre del centre també. Clar, és una noia que ja se l'agafa
d'entrada una mirada diferent, no?: "Vejam, aquesta noia com va, no?" perquè té uns
condicionants familiars que la fan diferent als altres. Llavors, sempre ha trobat algú
que... que li ha dit: "C. com vas?", "Què tens?", "Com estàs?", no? I això em sembla...
Ella sempre ho diu, que ho agraeix moltíssim perquè és lo que... Ella, companyes seves
que han plegat d'estudiar, no? i ella diu "Ostres, és una pena perquè no se n'adonen de
que si no estudien no podran viure per elles mateixes, que de dependentes no se'n
sortiran tota la vida" I coses d'aquestes, no? És com molt... Sí que hi ha hagut motivants
que l'han ajudat, evidentment. I n'hi ha hagut d'altres que l'han fet anar malament. Jo
trobo que té un raconet aquí que fins que no el treballi li farà mal, que és el de la seva
mare, no? Té una mare però no la sent mare, i és dur.
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ENTREVISTA AL CAS 2 (17-9-93)
E.:Tu te'n recordes de quan vas anar a escola per primera vegada?
N.:Vaig anar a parvulitos.
E.:Te'n récordes?
N.iMolt.
E.:I què és el que recordes més de llavors?
N.rQue vaig plorar com una...
E.:Si? Vas plorar? No t'agradava?
N.:No, no era això. Era, no sé, que vaig trobar nostàlgia al deixar la mare..
E.:Tu te'n recordes que ploraves, no? I de les mestres?
N.:No, no me'n recordo.
E.:No ho recordes gens?
N.:Me'n recordo que dormia molt, allà. I jugava. M'ha vaig passar molt bé.
E.:(...) I ara t'agrada... Bé, ara començaràs l'institut, FP
N.: S i, és que és segons, no? Quan era a vuitè i això, pues, a vegades pensava "òstia
quina merda" no?, i a vegades pensava,deia, "osti, quina canya!" i m'ho passava bé. És
segons, T'ho passes bé i t'ho passes malament. Hi ha ratos que estàs a la classe i que
pots fer gresca amb els amics i que t'ho passes bé. I altres que estàs estudiant i que ho
engegaries tot a prendre pel sac, no?.
E.:Ja. Tu diries que t'agrada estudiar?
N.:Estudiar?. Si, a mi m'agrada molt aprendre. Però no tot. O sigui, per exemple, el
Català a mi no m'a... És una cosa que... el Castellà ni les llengües... Però les coses així
com Història, Matemàtiques, i aquestes coses que són així, més rares, m'agraden molt.
E.:Més rares? Per què dius que són més rares?
N.:Perquè no sé, són, per mi són més intrigants, tenen més coses, són més sortides, no?
Et parlen de, per exemple la Història te parla de coses que són més rares que no la
llengua, Castellà. El Castellà l'odio, vull dir, l'escrius i ja està. La Història no, te l'has
d'imaginar, és molt guai.
E.:I tu creus que ets un bon estudiant?
N.:No.
E.:No ets un bon estudiant?
N.:Bueno...
E.:A ratos
N.:Si... no...No.
E.rTu què penses, així en general, tu consideres que ets un bon estudiant?
N.:No, perquè aprovo, no, vull dir, a mi no em cal, no? estudiar-m'ho molt. No em cal
allò d'agafar el llibre i estar-m'hi cinc hores per aprendren la lliçó. Només escoltant a
classe i, vull dir, ja trec el "sufi". I això, pues, després fa que jo passi de tot, no, ja...
E.:O sigui que tu dius " com queja aprovo, no cal que m'hi mati més", una cosa així.
N.:I a vegades me trobo que no, que no n'hi ha prou, a vegades.
E.:I, del que fas a l'escola, tu què diries que és el que et surt més bé?
N.:Es que sóc molt estrany, perquè m'agrada molt el Castellà, bueno, m'agrada molt
llegir. La gent em diu que si m'agrada llegir és raro que faci moltes faltes d'ortografia perquè en faig moltes. I també m'agraden molt les Matemàtiques i les Naturals i la
Història. Però me costen més.
E.:Ja, o sigui que per estudiar has de fer un esforç més gran...
N.:No, no acaba de ser això.
E.:O et costa més posar-t'hi?
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N.:Me costa més assimilar-ho. Assimilar-ho si. No, fícar-m'hi, no. Ficar-m'hi és el que
menys em costa. En el Castellà sí que em costa fícar-m'hi, o el Català. Però, veus,
Anglès no, l'Anglès ja m'agrada més perquè és una altra cosa, no? I m'intriga. El
Castellà i el Català, no.
E.rNo pots amb ells, ja ho veig. Però t'agrada llegir, dius.
N.:Si, m'agrada molt llegir, sobretot en castellà. Bueno, ( ) que m'agrada molt en
català.
E.:I què t'agrada més llegir?
N.:Novel.les i així.
E.:Novel.les d'aventures, o de detectius....
N.rNo, una mica més així, en plan real: el Demian, de Herman Hesse, o Cien años de
soledad, aquests llibres així, una mica més...
E.:Et va agradar Cien anyos de soledad?
N.:Me l'estic llegint ara, encara no he acabat. O antics, no? espanyols, que m'agrada
molt aquesta lectura que...es complementen molt, no?, són molt detallats.
E.:O sigui, més llibres que tracten de la vida...I el que diries que et surt més malament,
de l'escola, què és?
N.rL'ortografía.
E.rL'ortografía?
N.sL'ortografía és la meva creu.
E.:Tant en català com en castellà?
N.rEn castellà aquest estiu he millorat, però en català, no. En català m'he quedat al
matiex lloc.( )
E.:Normalment, llegeixes més en castellà, dius.
N.rNo.És que...per exemple, vaig passar dos anys que només llegia en català. I ara,
només en castellà.
E.:A tu t'agrada quan el mestre et diu: ara heu de fer tal cosa. Per exemple, o deures o
alguna activitat a classe, a tu t'agrada fer-les ? o et costa? O quines t'agrada més fer?
N.rNo sé. És que això jo crec que té molt a veure amb la classe, no?. Si els companys
són d'aquells que a l'hora de fer algo són, que s'engresquen molt a fer-ho, o són dels que
aprofiten aquests moments per fer el quinqui, no? pues, jo m'ho deixo... segons.
E.:Del tipus de deures que us posa el mestre...Què us posa? Us posa ( ) més coses
d'estudiar, de contestar preguntes? Per exemple, d'Història no? què us posa? Contestar
preguntes, o estudiar, o escriure...?
( )
N.rPues a FP era molt guai perquè només ens, per exemple, ell agafava la lliçó i passava
del llibre, i ens explicava tot el que era dels romans, o del que sigues. I després, a l'últim
cinc minuts -que era un capullo- a classe ens començava a dictar preguntes, preguntes
que després amb els apunts les responies, o ja te les sabies de memòria. I era molt guai.
I a vegades et donava un llibret que, per exemple, amb vinyetes i tal, que era molt
divertit. T'ho llegies, no? i era una mica la Història així resumida. No, era com,
diguéssim, la societat d'aquella època. Si estàvem estudiant els romans, pues, la societat
dels romans, i darrere tenia les preguntes, i tothom les anava contestant. Em va agradar
més. O ell te preguntava també, era molt guai.
E.:Tagrada més que et facin preguntes curtes o que et facin una pregunta i haver-la
d'explicar. Per exemple, quan et posen un examen ( ) què t'agrada més, que et posin
preguntes curtes i anar contestant cada pregunta, o t'agrada més que et posin una
pregunta, un tema, diguéssim.
N.:Ah, això si m'agrada més. És més difícil dir-ho bé, però a mi m'agrada molt.
E.:Que et posin un tema..
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N.:I que hagi de... Això és molt guai perquè, no sé. La pregunta, diguéssim, ja et dóna la
resposta. Aquelles preguntes que et diuen: qui era no sé qui? és resposta. En canvi,
l'altra pregunta has de pensar. És més guai.
E.:Tu diries que escrius bé, les redaccions i axí? Què et sembla.
N.:No sé. A vegades em surten unes caques, que no...Es que em sembla que tinc un
problema, que vaig pensant massa ràpid i me'n salto frases, bueno no frases, paraules.
Vaig escrivint i no dono, no coordino.
E.:O sigui, que tu penses més depressa del que escrius...
N.:Exacte. Me lio, me lio. Me'ls deixo.... i llavores queda una mica malament, no?
E.:Perquè tu tens algun... O sigui, quan tu has de fer una redacció, tu tens algun sistema
per...Què fas, agafes el paper en blanc i comences a escriure el que t'han dit que
escrivissis, o tens alguna manera per saber primer què hi vols posar i després...
N.:Sí, normalment,
E.:Com ho fas?
N.rBueno, jo diria que tinc força imaginació, no? perquè m'agrada això, no?.. Si haig de
fer un tema Hire, si que m'enrotllo, me surt una mica bé. Però me surt bé lo que és, tot lo
imaginatiu. Després, lo que, la part ortogràfica i la part de redacció, diguéssim, és una
mica caca perquè no... no coordino.
E.:A veure, del que fas a l'escola, del que has fet a FP, diguéssim, i si vols pensar una
mica amb EGB, què diries que et servirà més de cares al futur?
N.: Jo crec que tot.
E.:Tot?
N.:Tot. Vull dir, l'EGB m'ha servit per passar a FP amb un nivell... Si no no me l'hagués
treta l'FP, per molt que m'hagués esforçat. A EGB aprens coses que d'aquí a uns anys,
bueno, vull dir, que et serviran. Les Matemàtiques, el Català i tot això que aprens allà
noto, pues, vull dir, és necessari.
E.:Tu, ara que estàs fent FP, què n'esperes, d'això, de l'FP? Què n'esperes treure
d'aquests estudis?
N.:Jo ho encaro més bé a un treball, no? A mi l'administratiu no m'agrada.
E.:No t'agrada?
N.:No. Vull dir, no m'agrada.
E.:Què t'agradaria fer, hp saps?
N.:Home. Ho tinc molt clar això. Una feina en la que estàs sentat i escrius, no m'agrada.
Això si que no m'agrada. No sé. Per ara em fa il·lusió tècnic d'imatge i so o alguna cosa
així.
E.:Tu saps que quan acabis FP, sempre pots passar a
N.:Si, bueno, sempre tenir una...
E.:Suposo que ja hi has pensat o ja t'ho han dit,no?( )
N.:Sí. La veritat és que sempre un titulet, per petitet que sigui, t'ajuda, t'ajuda a passar a
algun lloc.
E.:A trobar alguna feina.
Tu m'has dit que t'agraden les Matemàtiques, la Història, les Naturals...Bueno,
pràcticament tot menys les Llengües. Quines diries que són les assignatures que et van
més bé?
N.:Els Socials sempre trec sufi, mai no estudio no fo...Bueno, em copio els mapes i
(...). Mai estudio, només amb el que sento a classe ja puc aprovar, però jo crec que si fes
un mínim esforç podria treure bones notes. I les Matemàtiques, lo mateix.
E.:I les que et van més malament. Bueno, ja m'has dit que eren el Castellà, l'ortografia,
les llengües. Això menys l'Anglès. L'Anglès dius que si que t'agrada no?
N.:Si, l'Anglès parla'l si, però després escriure-ho també ho tinc una mica fotut.
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E.rAixò d'escriure'l em penso que tothom té el mateix problema perquè...
N.:Sí, això sí.
E.:...qui més qui menys necessita uns quants anys per escriure'l bé i parlar-lo ja no
diguem perquè...
N.rNo, parlar per mi, parlar és lo més
E.rBueno, amb les cançons i
N.rAh, clar, per les camçons i... sí, exacte.
E.:Va molt bé, va molt bé, perquè així aprens a pronunciar.
A veure, dels mestres que tu has tingut, te'n recordes d'algun o alguns, que diguis,
aquest sí que per mi va ser un bon mestre.
N.:Sí.
E.:Sí? I com eren? Quines característiques tenien? com eren ells perquè tu pensis que
eren uns bons mestres?
N.rBueno...
E.:O què feien?
N.:Si. A sisè em va tocar una profe que era com, bueno, que va donar la casualitat que
té una mica la manera de ser com la que m'ha tocat ara a FP de tutora. Són unes ties
molt així, molt agradables, molt carinyses...és raro que et fotin una bronca, no? Sempre
t'ho intenten dir tot tranquil·les, contentes, i... Vull dir que això crec que em va ajudar
perquè... no sé, a vegades t'estimes més que et vingui una persona i et foti... o te sap més
greu que una persona que et tracta bé t'hagi de fotre una bronca i que a ella li sap greu
que que et vingui una persona que sempre t'està fotent bronques amb mala llet. Llavors
ja... t'entra per una orella i et surt per l'altra.
E.:Diries que els professors que t'han agradat més ho són per això, pel tracte que han
tingut....
N.:Sí, amb mi,
E.:Amb tu, i amb els altres companys...
N.rSí
E.:I de cares a alguna cosa que t'hagi agradat de la manera de fer, de donar les classes i
així, recordes alguna cosa o no? O en general, els que t'agraden més és ben bé per la
seva manera de ser.
N.rNo, no, no. Home... també distingeixo, no? Vull dir, la de sisè era molt bona tia però
les classes no les acabava de fer molt bé.
E.:Per què dius que no les acabava de fer molt bé?
N.:Perquè les feia molt senzilles, tot m'era molt fàcil, t'ho donava tot a peu per aprovar.
E.rTrobes que hi ha professors que ho fan massa fàcil? Que t'ho donen molt mastegat
i...?
N.:Pocs, pocs te'n trobaràs.
E.rPer tu com seria el professor ideal, què et sembla?
N.:Home, crec que mai hi ha el professor ideal, però si s'ha d'escollir jo crec que el típic
professor...bueno, ja te'n trobes, que està a tots nivells, no? que no només, bueno, no és
com tots. El professor normal va a la classe i dóna la lliçó, i després et fica l'examen, te
fa unes preguntes, i si li caus bé, pues, te pots enrotllar amb ell bé o... Això ja és un
tema entre ell i tu, no? Però després hi ha altres professors que no es preocupen només
per això. Vull dir, a la classe no tothom té el mateix nivell, com la que hem tingut
aquest any. Vull dir, hi havia, per exemple, un nano que es deia Evaristo, que li costava
més tot, estudiar, no "cap"....sinó estudiar. Pues ella li rebaixava una mica el nivell.
Vull dir que es preocupen més, que treballen més, que els importa més que tu aprenguis,
no només fer la classe i després ficar l'examen i "estem en paus".
E.:Ja. Vejam. Quan fas una cosa que et surt bé, tu què sents, com et sents?
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N.:Bé, em sento bé. Estàs orgullós de tu mateix.
E.:I quan no te surt bé?
N.:Segons com m'agafi. Normalment passo.
E.:Passes?
N.:Sí.
E.:Quan et surt malament una cosa, a qui dones la culpa? o no la dones a ningú?
N.:Home, sempre a mi.
E.:Ja, però vull dir tu sents que realment és cosa que tu has fet malament o, a vegades...
Home alguna vegada suposo que també pots pensar, guaita, és que no m'ho han explicat
bé, o alguna cosa així, no?
N.:No.
E.rEn general penses que...
N.:Sí, sí.
E.:Tu què diries. A tu què et sembla que els mestres pensen de tu?
N.:No t'ho sabria dir ben bé però em sembla que...
E.:Més o menys. Quina impressió et dóna a tu?
N.:Bueno. Tho puc dir però és queja m'ho han dit ells.
E.:Bueno doncs digues què t'han dit.
N.:Em van dir que jo podria tindré capacitat per treure bones notes, però que passo de
tot, i que per això sóc una mica capullo.
E.:T'ho van dir així.
N.:No, bueno això no, això m'ho va dir un professor. Em deia, com em deia?...
Gàngster. Deia que era un gàngster.
E.:I com és que et diuen que passes de tot?
N.:No ho sé.
E.:No ho saps? No ho has descobert encara?
N.:No ho sé.
E.iPerò tu mateix reconeixes que si treballessis una mica més treuries més bones notes.
Llavors, si no ho fas, per què et sembla que no ho fas? És que et fa mandra, o...
N.:No, perquè tinc altres coses al cap.
E.:Tens altres coses al cap. Que consideres que són més importants, suposo.
N.:No!
E.:O és perquè te'n vas?
N.:Sí, me'n vaig, o sigui, se me fot per exemple problemes o alguna cosa al cap i., ja no
estic a la classe, ja no estic allà, sinó estic...
E.rQuan et posen una feina a l'escola, o, en general, qualsevol feina així que has de
pensar una mica, a tu et costa concentrar-te, o centrar-te, estar-te una estona pensant
només amb allò?
N.:No, el que em costa es ficar-m'hi, en qualsevol cosa. Després, quan hi estic ficat, jo
sóc d'aquells que si està treballant no el molestis perquè t'engegarà. No m'agrada, no?.
Si estic treballant, estic treballant, i si estic fent allò, pues...
E.:Ja.
N.:Però ficar-mi em costa molt.
E.:En general? Perquè abans m'havies dit que d'Història i coses d'aquestes no et costa
tant posar-t'hi.
N.:No, no tant, però em costa. A més, sempre ho deixo tot per última hora. Sóc
d'aquells que el dia abans de l'examen s'ha quedat fins...
E.:Fins a les tantes?
N.rper estudiar.
E.:I tot i així et va bé...
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N.:Em va funcionant.
( )
E.:A tu què t'agrada més, fer treball individual o en grup?
N.rÉs quejo sóc més solitari que l'òstia.
E.:T'agrada més treballar sol,
N.:Molt. I a vegades pels companys. Quan som més de quatre a mi no m'agrada
perquè...no s'acaba mai de distribuir bé la feina. Sempre un en fot el quatre que els
altres (Vol dir que sempre un treballa quatre vegades més que els altres) I a mi això no
m'agrada. M'agrada que tothom faci un esforç. I si no, tothom comença a passar una
mica, i acaba tothom... I si ho fas entre dos és més controlat, no? Diguéssim, que un pot
contolar l'altre i l'altre,... que no cal, no? però... és més guai
E.:I els companys, tu què creus que pensen de tu? A tu què et sembla?
N.:Home, jo aquest any he sigut el filòsof de la classe, (riu)
E.:Has sigut el filòsof de la classe?
N.rEl nom ha vingut d'això, sempre anava fotent rotllos... No, no ho sé. Bueno. És que
érem trenta dos nanos...
E.: Ja però, per exemple, els teus amics.
N.: Ah! els meus amics? Jo crec que els meus amics pensen que tinc molts problemes,
no? per això de la família, perquè, no sé, quan parlo de ma mare o així sembla que
s'espantin, no? Els meus amics, amics. I, no ho sé, suposo que els hi caic bé no? Si van
amb mi...
E.: Si són amics teus suposo que sí.
N.: No, sí, el rotllo que sóc un filosofi...
E.: T'agrada, per això, a tu explicar...
N.r Sí, m'agrada enrotllar-me molt, sí.
E.: En general la gent et deu escoltar no?
N.r No tots. Els meus amics sí no?, però de la classe, ja no hi ha tants que m'escoltin. Jo
tampoc no vaig allà...No sé... Molta gent que me ve no? i me demanen consell, que és el
que m'ha passat aquest any. Vaig començar a cardar rotllos i la gent venia a demanar
consell i jo els hi fotia un altre rotllo. Però no tothom me venia a dir res, vull dir, no
tothom. (...) Jo normalment sóc de que...potser sí que amb una persona no... hi ha gent
que no es cau amb tothom bé però no té problemes. En canvi jo sóc, amb quasi tothom
em caic bé però amb un tinc problemes, o em dos, vull dir que no els suporto.
E.:O sigui que tu saps quins t'agraden i quins no t'agraden...
N.:No, per això te dic que si algú no m'ha vingut a demanar consell no és perquè no
tinguéssim una bona relació, perquè...
E.rTornant al tipus de feines que us posen a classe, amb quin tipus de feines de les que
us posen creus que aprens més coses?( )
N.:Jo crec que amb la classe.
E.:Amb l'explicació del professor?
N.:Lo que crec que...lo essencial és l'explicació del professor, o una pregunta del
professor.
E.:Ja, i de les coses que feu fora de la classe?
N.rFora? Ah, treball a casa?
E.rDepèn de l'assignatura, potser?
N.rÉs que jo crec que això és molt de l'alumne. Aprendre dels deures jo crec que és
totalment de l'alumne. Es pot fer els deures de dos maneres: escoltant música i passant
de tot i anar escrivint, o concentrant-te en el que estàs fent, vull dir, com ho facis.
E.rUna mica ja n'hem parlat però, de les classes que has fet, tant a EGB com aquí, i
deixant de banda com és el professor, com t'agrada més que el professor faci les
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classes? De les que has anat quines t'han agradat més i una mica per què? Saps què vull
dir? Pestimes més que el professor expliqui...
N.:Sí, sí que t'entenc.
E.:...tota l'estona. Era sembla que m'has dit que no. O t'agrada més que combini explicar
i fer preguntes, o que posi uns deures i unes feines a classe i...( ).
N.:A mi hi havia una professora aquest any que, que em feia de puta mare la classe però
que em queia, com em queia. Ella feia això no? vull dir, ella explicava un tema i treia
una mica de conversació. Vull dir, no només explicava el tema. Del tema, pues potser
agafava una part i explicava una cosa de la seva vida o treia algun... i ho debatíem, no?
diguéssim, i... i vull dir ho feia ràpid, no? perquè vull dir, era ràpida. ( ) que te,
t'enrotlles i fas tota la classe, no? Potser alguna vegada se'ns va escapar la classe i ens
vam estar xerrant d'alguna cosa que no tenia res a veure. Però normalment feia això, no?
Explicava el tema i anava fent comentaris, no?. Vull dir que no t'avorries quan
escoltaves. Perquè moltes vegades, lo que et sembla que... Si tu vas amb un professor
d'aquells que mantenen un to de veu i tota l'estona van dient sobre el tema t'avorreixes
com una ostra i passes allà apuntant, i te'n fartes no? Però com aquesta no, aquesta, no
sé, de cop fotia un crit, jo què sé, o t'explicava una cosa...Era molt moguda no? i
començava a moure's i feia... i se t'acostava i te tocava el cap, jo què sé...era molt
divertida. I després deia: "va feu els deures i si ho feu ràpid pues parlarem d'això", no? I
a més havia viatjat molt i tal. Vull dir que motivava molt a la classe.
E.:Tu diries que hi ha cosa o hi ha coses que t'han ajudat a tenir ganes d'aprendre coses?
Perquè tu dius que tens ganes d'aprendre coses. ( )
N.:Jo crec que sí que... Per exemple, que un dia sopant t'expliquin una cosa així, una
mica cultural, o que xerris... i que t'ho donguin tant a l'abast tot el que és aprendre. Vull
dir, quant més t'hi fiques més t'intriga. Potser és això.
Respostes del Cas 2 als "Contextos d' Aprenentatge Autoregulat"
1.

2.

3.
4.

5.
6.

És que sóc molt raro perquè si tinc algun recado per fer mai me'n recordo però si
són coses de classe sí. No tinc memòria per tot, però si m'interessa, hi fico interès
i me'n recordo.
Ho escric i vaig modificant. O sigui ho faig en brut i després ho vaig modificant
sobre el mateix paper. I si vull canviar una frase o si vull canviar alguna cosa, i
després ja ho passo.
E.:I això ho fas sempre que fas una redacció?
N.:Sí.
Va fent els exercicis que li posen.
Em sembla que el meu método és guai, no? Primer me'l llegeixo una vegada.
Després me'l torno a llegir i faig un resum mentalment. I després me'l torno a
llegir tot i ja faig tot el que fica o sigui, paraula per paraula i lletra per lletra.
Es prepara els exàmens el dia abans.
Com ho fas per concentrar-te?
No en sé. Deixo de fer els deures. O els faig de mala gana.
Quan de temps dediques a estudiar? Axiò és molt relatiu. Una hora cada dia més o
menys
Planifiques els deures? Si són deures curts a vegades no se'n recorda. Si són
deures importants llavors ja se'n recorda. S'ho apunta en una agenda però a
vegades se n'oblida de mirar-la.s
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ENTREVISTA A L'EDUCADORA DEL CAS 2 (17-9-93)
Entrevistadora:Tu creus que en David és un bon estudiant en general?
Educadora (R): Bueno, és clar, jo aquí diferenciaria. Penso que en David té moltes
capacitats, vull dir que és una persona que té una gran comprensió de les coses, vull dir,
les entén molt bé, pot... però que és deseorganitzat, molt nerviós, i això fa que doncs
que bueno que, per exemple, quan es posa a fer deures, doncs ell al cap de mitja hora ja
s'ha d'aixecar, i començar a bellugar-se, perquè, perquè no, no aguanta gaire rato seguit.
També té una gran facilitat per concentrar-se, vull dir que és... Jo penso que sí, té
capacitats, té aptituds però, bueno, és indisciplinat.
E.:O sigui que, diríem, tant com per dir que és un bon estudiant, així, pel que s'entén
com a bon estudiant...
R.:No, en absolut
E.:....però que té les capcitats per ser-ho.
R.:I tant. Ho ha sigut, en algun moment, molt bon estudiant.
E.:E11 en general quan va a l'institut, la seva actitud és bona de cares a l'escola, de cares
als mestres. En general.
R.:SÍ, sempre estem parlant en general. Sí, sí, o sigui, ell, a veure, pot semblar que
passa de tot... però, en canvi, quan agafa el ritme d'anar a l'escola no és dels que., dels
que practiquen absentisme escolar... No, no , vull dir que ho integra bé que és la feina
que ha de fer. L'actitud d'ell doncs és -tampoc content, eh, perquè té molts problemes de
relació, tant amb companys com amb alumnes. En David... és el seu gran problema, té
problemes de relació amb la gent. Suposo que ... a veure, el seu conflicte familiar i el fet
de viure aquí, el fet de ser un nano de centre, (fa que) l'actitud que adopta és de... posa
unes defenses terrible i va...és a dir, va de pre-potent. És un xulo, però vull dir, no el
xulo macarrillo típic, no, no, no, no, és... va d'intel.ligent, va d'intel·lectual.
E.rM'ha dit que a l'escola li deien el "filòsof.
R.:És graciosíssim. Se'ls guanya perquè té molta làbia, molta palica, això.
(pausa)
R.:Em penso que també hi ha un equilibri, per què com que també és una persona que té
un cor molt gran, és una persona bondadosa, llavors m'imagino que la gent tampoc en fa
tan cabal d'aquesta xuleria, tampoc és que se li tingui tant en compte, perquè jo penso
que si se li tingués tant en compte en la dimensió que ho té ell, és que poc que hi podria
anar a Montilivi perquè el rebotirien, i en canvi, no és això, no, no, no. Inclús té alguna
relació, algun amic, -sempre poquets- un, dos. Quan feia vuitè em deia, diu: "Jo -diuestic bé a la classe perquè a mi em respecten". Molt individualista.
E.:Sí, ja m'ho ha dit això...
R.:"Jo estic bé a la classe perquè a mi em respecten". Si a mi em respecten jo ja m'hi
puc estar, i deixo que hi siguin els altres.
E.:E11 és el centre, no?
R.:Sí.
E.:M'ha sorprès una mica això que dius dels problemes de relació perquè més aviat se'l
veu un nano... Home, no sé si en tot, però se'l veu bastant xerraire, bastant extravertit.
Vull dir, s'explica, s'enrotlla, ell diu que s'enrotlla, no?
R.:Sí, és clar que sí, si que s'explica sí.
E.:De les coses que li posen per fer a l'escola, o les coses que que fan allà, què diries
que el motiva més en ell de fer, quines tipus de coses... per exemple, quant a tasques
escolars, quant a feines que els posen, per exemple, si li agrada fer més una cosa
d'escriure, o una cosa més d'haver d'estudiar... o, en general no li agrada res, o ...
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R.:Li agrada molt tot lo de ciències, o sigui, ciències Naturals, Matemàtiques, veig que
és amb lo que més disfruta. D'altra banda veig que també el que li agrada moltíssim és
Literatura, no la gramàtica perquè té un gran handicap. És un nano que... és el buit
acadèmic que té en David, o sigui, fa moltes faltes d'ortografia. I sempre ha tingut grans
problemes amb les Llengües: Català i Castellà, Són els seus ossos, per dir-ho d'alguna
manera. Però només en ortografia. Per exemple, en Literatura, és un nano que llegeix
molt, que, bueno, només has de fer que dir-li "ostres, em va agradar moltíssim, per
exemple, el Demian, de Herman Hesse, i ell ja, com que és suscriptor del Cercle de
Lectors, doncs el mes següent demana el Demian. O per exemple, "em va agradar molt
El Club de los Poetas Muertos", doncs ell, al cap de no sé quant, veig que està llegint el
Club de los Poetas Muertos. Vull dir que té molta curiositat cultural, té molta curiositat
cultural, en David. Però ja t'ho dic, eh, els seus ossos són les llengües. LLavors ell,
doncs, veig que disfruta molt més amb Mates, Naturals, les coses més....
E.rEll m'ha dit també que li agradava força la Història.
R.:També.
E.rEll deia que perquè l'intriga que li expliquin coses que no, que desconeix.
R.:Bueno, en certa forma ja podem relacionar-ho també, no? Història i Literatura.
E.:Sí.
R.:Les històries, sí, sí,
E.rDiries que en ell li agrada aprendre coses?
R.:Sens dubte.
E.:I normalment s'hi esforça quan ha de fer un deure o així. Bé, pel que m'has dit una
mica ho poc deduir, per no ho sé... ell s'esforça a fer una cosa bé, diguéssim, o la fa i
surti com surti, o s'hi mira, o depèn de en quines coses?
R.:És molt inestable. Poden passar les dues coses, no sé, s'hi esforci molt i que faci un
treball, allò, brodat, com que vagi a enllestir feina i a cobrir l'expedient. En David és
molt radical en tot. Vull dir, poden passar les dues coses i...
E.:I és constant a l'hora de fer els deures o no, també és així inestable. Ell m'ha dit que
dedica un temps cada dia a fer els deures...
R.:Sí, també hi insistim molt, eh? També insistim molt en què ha de ser d'aquesta
manera. Vull dir que els rotllos per part nostre ja se'ls ha... Però bueno, ja fa un parell
d'anys que ho té molt interioritzat, eh? Vull dir que sí, que es col·loca a la seva
habitació, que fa que moltes vegades havent sopat bé aquí amb l'educador i treballa aquí
i et pregunta... si necessita alguna cosa, doncs, t'ho pregunta mentre tu estàs aquí també
fent papers i paperassa. Vull dir que sí, que ho té força interioritzat. Que en algun
moment perdi el temps, probablement, això ja és una altra història
E.:A veure, i quan a ell una cosa li surt malament...
R.:UUUUUUUiiiii!
E.rSí. Diguéssim però ell és dels que, com ho diríem ? És dels que diu que la culpa és
dels altres, per exemple, "no m'ha sortit bé perquè el mestre m'ho ha explicat
malament", o perquè "no estava ben..." o "el tema era un tema que no...". O ell quan una
cosa la fa malament s'ho reconeix que és cosa seva, o...
R.:Home, ja hi hem arribat una mica en aquest punt, que ell reconeix, ell se reconeix
també com a responsable que alguna cosa li hagi fallat, o que no li hagi anat, doncs,
com ell esperava. Però sí que ha estat la tira de temps... (aquest nano fa anys que és
aquí. Ara mateix no t'ho sé dir però, quatre, quatre i pico) LLavors vull dir, sí que,
temps enrera era aquesta la seva actitud: "és que els companys són uns gilipolles", "és
que la mestra és no sé què", "és que l'altre és no sé quant", " és que tothom em puteja".
Ara, ara és molt... Bueno: "i tu què has fet perquè això te vagi bé?", vull dir, a veure...
En concret aquest setembre. Ja ha fet primer d'FP i va suspendre Mates, Català i
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Castellà. Doncs, bueno, tampoc és que hagi treballat tant aquest estiu, i se n'ha sortit,
vull dir, li ha quedat Català. Però bueno, per exemple, és conscient de que... ara ja
assumeix, ja assumeix la seva part de responsabilitat. Això del setembre. Va estudiar
molt poc i estava nerviosíssim i empipat perquè pensava, bueno, és que, "seré burro,
hauré de repetir primer", quan per exemple, de Matemàtiques havia aprovat, dels tres
parcials n'havia aprovat dos, n'hi havia quedat un i havia de presentar una llibreta
d'exercicis. Vull dir que ho tenia molt fàcil per aprovar-ho. Doncs ha tingut treballs eh?
Ha costat molt que aprovés aquestes dues assignatures, moltíssim.
E.:Havíeu d'insistir molt perquè és posés a fer-ho...
R.:Molt.
E.:De cares a tirar endavant els estudis que està fent, ho veieu bé vosaltres, veieu que
se'n pot sortir?, una mica quines expectatives teniu del noi?
R.:Jo te'n puc parlar d'una manera més globalitzada perquè, perquè bueno, és un
adolescent i donades les seves característiques... té objectius molt canviants, molt
canviants, A més a més, ja t'ho dic, les caractarístiques familiars, però també
caracterials. És una persona molt radical, molt canviant, molt inestable, ara ho veu així,
ara ho veu d'una altra manera. Però penso que en David se'n sortirà. No sé què acabarà
fent. Jo penso que acabarà segon d'FP, però que després...aquest estiu ha tingut una crisi
fortíssima. Volia deixar l'FP. Ha fet col·laboracions amb TVG i... no t'ho ha explicat?
E.rM'ha dit.... Bueno, m'ha semblat curiós perquè... sí, bueno, no m'ha dit lo de les
col·laboracions però ell m'ha dit que l'institut no li agradava, que no li agradava, que ell
no es veia pas treballant en un lloc assegut en un lloc tot el dia. De la manera que se'l
veu ja es veu que s'ha de moure, no? I li he dit "què t'agradaria fer". I diu, home,
m'agradaria fer alguna cosa de tècnic d'imatge i so. I és clar, dir "tècnic d'imatge i so"
també sorprèn, no? perquè dius o coneix algú, o algú li ha explicat, perquè ...( ) M'ha
fet gràcia per això, no? per ser tant concret. Perquè a vegades un nano d'aquesta edat té
una idea però no ho sap. Dir tècnic d'imatge i so..
R.:Sí, però també te vull dir que per exemple, si aquest hivern fesn o ser com dir-t'ho:
rafting, voldria ser monitor de rafting.
E.:Depèn una mica de...
R.:Sí, de les persones que troba. Doncs, bueno, el veig acabant segon d'FP i no veig res
més; a nivell acadèmic no el veig niés enllà. Però sí que te puc dir que tinc unes
perspectives molt... me sento molt optimista vers en David, és molt expeditu, té molta
força. Que tindrà molts entrebancs probablement, perquè té un caràcter molt complicat.
E.:I la relació amb els professors diries que és bona o hi ha de tot?.
R.:Diria que és difícil, també, diria que és difícil. No és especialment bona. El que
passa és que a en David li costa molt acceptar els límits, o sigui, vol estar sempre al
nivell del professor, i també vol donar classes i li vol demostrar al professor que ell és
un nano molti molt intel·ligent, saps? té aquesta... que és molt intel·ligent, i que sap
moltes coses, saps? va de "marisabidillo", una mica, saps? I llavors li han de posar
límits i és clar, és sempre una mesura, medeixen força els professors amb en David, i és
clar, és difícil, és pesat, tenir molts alumnes com en David ha de ser molt pesat.
E.:Pel que em dius sembla que busqui que el valorin d'alguna manera, no?
R.:Sí, en concret, per la seva intel·ligència.
E.:I amb els companys també m'has dit que li era difícil relacionar-se...
R.:També.
E.rTambé pel mateix problema, no?
R.:Per la mateixa qüestió, perquè sempre és molt individualista, sempre ell ha de
marcar les pautes. Sí ell té al cap que ha de fer alguna cosa i aquells dos o tres nanos no
estan d'acord amb ell ell se'n va a fer aquella cosa sol.
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E.:I, a veure. A nivell de.. Les coses que se li demanen que faci les entén sempre molt
bé?
R.:A nivell escolar?
E.:A nivell escolar, sí.
R.:Les sol fer. Vols dir de deures?
E.:Sí de coses que se li posen a l'escola, i bueno, i en general les coses que li dieu aquí:
doncs ara, fes aquesta feina. Això ja deu costar molt més, no?
R.:Sí, molt més, molts més. Les tasques que li pertoquen de vida quotidiana, les tasques
que ell ha de fer de la casa, és difícil eh? Li costa molt, li costa molt. A l'escola? Té
l'hàbit de fer feina diàriament però això no vol dir que alguna cosa no li passi per alt, e?
Vull dir que, ja ho fa també, per exemple, de no..., de no presentar coses en el seu
moment, de, jo que sé, ara de perdre una llibreta, les fa.
E.:Quan fa una feina pel que m'has dit és també més impulsiu que no pas reflexiu.
R.:Molt impulsiu. Després, també és reflexiu, eh? però ve després. Per exemple, quan ja
ha tret tot l'impuls, tot i tot lo... Així mateix, amb les empipades que té amb companys
d'aquí... i suposo que també és així a l'escola i en les activitats extraescolars que ha fet.
Vull dir que primer s'emprenya, i després ja pensa i ho elabora, i té necessitat de parlarne, i et crida: ei!, Paqui, vull parlar d'això, que m'ha passat una cosa que... Però sempre
és després.
E.:Així doncs, en el moment que li passa o ho fa és impulsiu...
R.:I pot ser molt destructiu, perquè és un nano amb molta energia i amb molta força,
vull dir que...
E.:I pel que fa als resultats escolars, hi ha alguna cosa que destaquessis, en general, de
com li van les notes. Bé, ja m'has dit que fa el mínim, per anar aprovant i ell mateix ha
semblat que reconeixia que treballa poc i que si treballés més treuria més bones notes.
R.:Probablement.
E.:Que com que ell sap que així se'n surt ja no s'hi mata més.
R.:És això. El que passa és que aquest any, per no matar-s'hi gens, una mica més i ha de
repetir. I això ja s'ho ha hagut de sentir moltes vegades, i les vegades encara que s'ho
haurà de sentir. Perquè, bueno, perquè una mica doncs, ara aquest setembre he anat a
parlar amb la seva tutora a Montilivi, perquè una mica, no ha sigut necessari, però una
mica la meva idea era bueno, doncs, que li aprovin una de les tres perquè pugues passar
a segon. Perquè el que sí que no hauríem fet és deixar-li repetir primer, vull dir. No ha
sigut necessari. De totes maneres... bueno, això ja no vull dir-ho...
E.:I, sense que m'expliquis res en concret del seu ambient familiar o d'on viu, una mica
si hi ha algun aspecte que diries que, un aspecte rellevant de cares a que ell tingui com a
mínim aquesta curiositat per aprendre i, bueno, faci un mínim per anar passant de
cursos...
R.:No t'entenc.
E.:Sí, si hi ha algun aspecte del seu entorn on ha viscut, i de l'entorn on viu ara també
que tu diguessis aquesta motivació per aprendre, o aquesta, encara que li costi, que a
l'escola al final faci bé els deures, i l'escola més o menys li vagi bé, aquest aspecte hi ha
influït molt, o no?
R.:Home, doncs, a veure, Hi ha dues qüestions clau que han influït en el fet que en
David tingui curiositat intel·lectual i cultural. Una, que em sembla que ja ve des de que
eren petits, o sigui que, tots els seus germans, la seva família... ell és l'últim de cinc, hi
ha quatre germanes abans d'ell. Llavors, tots anaven a l'escola des que eren petits perquè
tots han estat ingressats en centres i ara, els últims que queden són l'Eva i ell. Doncs, ja
eren nens considerats intel·ligents en els centres, quan eren petits, a l'escola, quan eren
petits. Pensa que en David quan va arribar als 9 -10 anys era un nen d'alt risc, perqués
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estava al carrer, en una època en què tornaven a viure a casa. Estaven sempre al carrer,
descontrolats, de la mà de Déu. Vull dir, ni la mare el controlava, el pare vivia per aquí.
No tenia cap contacte amb ell. Llavors va ser quan la mare va demanar que internessin
l'Eva i en David. Però per exemple, té una germana, la Verònica, que és la segona, que
fa quart de Dret. I és una nena de centre també. Li ha costat molt estudiar. I d'això ell no
en parla massa. Sí que en parla l'Eva, però ell no massa. Però penso que és...
E.:Que ho té present.
R.:Sí, que ha determinat molt, també. Llavors, què més, bueno, el seu pare em sembla
que també és una persona amb curiositat, que llegeix... Em sembla que en la seva
empresa era l'enllaç sindical. Després també aquí, doncs, nosaltres, que tots estudiem, la
imatge de tots els educadors de la casa també ha determinat en ell perquè, en algun
moment, ha adoptat un educador com a imatge, com...vull dir, saps i després també
bueno, tots fèiem i desfeiem, que si cursets, que si tomba, que si gira, que si... i ell
també.
Li demano si vol afegir alguna cosa
R.:Home, el que penso que sí que és important i que s'ha de tenir en compte és que, a
veure, que, per exemple, la inestabilitat caracterial de'n David també ve determinat per
les relacions que manté amb el pare, amb la família. Molt eh?. Fa poc temps, fa poder
un any..., sí, aproximadament un any, que va començar a relacionar'se amb el seu pare
després de molts anys de no saber-ne pràcticament res. Vull dir, trobar-se'l pel carrer i
dir'li "hola, què tal, què fas" "adéu, adéu, adéu". Es va començar a relacionar amb el
pare i bueno, les seves perspectives eren casi anar-se'n a viure amb el pare, vull dir..
(telèfon)
R.:Vull dir que, en l'època en què va començar a relacionar-se amb el pare estava,
estava eufòric, no eufòric, bé estava bé, bé. Vull dir, li diguessis les coses...Sempre hem
de vigilar molt com li diem les coses, com no sé què...És molt pesat, ser la tutora de'n
David és una creu, a veure, vull dir, no és pas ben bé així, però bueno, déu n'hi do, eh. I
en canvi, bueno, contentíssim. I en canvi ha passat èpoques que amb el pare, allò que,
bueno, que el seu pare no l'ha trucat, que ell l'ha trucat repetides vegades i que no l'ha
trobat. Vull dir que ell ha viscut el desinterès, realment, vull dir que el seu pare, això sí,
es relaciona però ja li va dir d'entrada que ell s'hi relacionava com amic, no com un fill.
Vull dir que bueno, allò de dir "no puc ser pare", o es negava a ser pare, no ho sé. El cas
és que, influeix moltíssim en l'ànim de'n David, molt, molt. No tant amb la mare i la
germana, o poder no és tant evident, no ho sabem, no és tant evident, amb el pare és
molt. Va durar una època, els primers quatre o cinc mesos que es vancomençar a
relacionar. Resulta que l'any passat va anar de vacances amb el seu pare a Cuenca, a
casa de la família del pare i ostres, va tornar... content, florit, Bueno una cosa que
escolta sembla... si poc que sembla en David aquest.
E.rBueno, sí tot són germanes i ell és l'únic noi, clar, suposo que la figura del pare és
molt
R.:Home, el pare és molt necessària, és molt més important, i tant. A més, una cosa. Ell
va viure lo pitjor de la relació entre el pare i la mare. Era el petit. Per exemple, totes les
germanes varen fer la comunió. Ell ni tan sols va fer la comunió ni res de res perquè la
relació, ja les coses estaven tant deteriorades que estaven per altres històries, no pas
perquè el nen fes la comunió. Vull dir que va viure, que ell recordi, l'espai de temps
més, que la relació estava més deteriorada. Llavors, les nenes no, les nenes tenen
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records... En concret l'Eva, que encara no té dos anys més que en David, però bueno, ja
recorda més, té més records bonics.

ENTREVISTA A LA PROFESSORA TUTORA DEL CAS 2 (3-1-94)
E.:Creus que en David es considera un bon estudiant?
P.:No, no es considera un bon estudiant.
E.:No s'hi considera?
P.:No.
E.:I tu creus que ho es?
P.:Un bon estudiant? (amb èmfasi) Un bon estudiant? No.
E.:E11 de moment s'ha anat traient el curs.
P.:Et parlo de com és ara, actualment.
E.rSí, sí.
P.:Sí, és un nano espavilat.
E.:O sigui que atribuiries que s'ha anat traient el curs a...
P.:És un nano espavilat i... és una mica desorganitzat; estudia a ratxes i se'n va sortint
perquè no és difícil FP.
E.:Ja.
P.:No és difícil, per un nano espavilat no és difícil i els continguts són molt bàsics i ell
pot anar seguint. No segueix gaire bé, eh. Aquest any pitjor que l'any passat.
E.:Quina diries que és la seva actitud cap a l'institut? És positiva? Li agrada?
P.:Li agrada... li agrada estar amb els amics... S'ho passa bé, eh, s'ho passa bé. És cert
que s'ho passa bé. Però... també li agrada estar al carrer i estar amb els amics... Més
aviat li agrada estar amb els amics que venir a l'escola.
E.: Suposo que els poseu alguna cosa de deures... Ho sol fer o no?
P.:Ara ho fa. Perquè ens vam posar molt seriós amb ell. Ha passat temporades que no.
E.;O sigui que, diríem, té alts i baixos.
P.:Sí, sí, sí, sí. No és un nano constant.
E.:S'esforça a fer les feines bé o no? Com ho veus?
P.:Depèn. Hi ha coses que les intenta fer bé i les fa molt bé. Altres coses les fa... mira,
com li surten.
E.:Quines coses diries que normalment mira que li surtin bé?
P.:Li agrada tot allò que sigui de debat i de... No sé. Per exemple, tenia que explicar una
notícia, una notícia que hagués passat, i va explicar la sublevació de Mèxic i els
problemes que hi havia a Mèxic i, bueno, va investigar, va venir amb el mapa de
Mèxic... i va fer-ho estupendo. En canvi, hi ha altres coses que no li agraden tant. O ho
fa per sobre, o s'ho copia dels altres... com fan tots, eh. No és pas una excepció, eh. Com
fan la majoria, el seixanta per cent, eh. Que fa el que... mira, per passar.
E.:Això potser és difícil de veure... si una cosa no li surt bé, tendeix a esforçar-se o
tendeix a deixar-ho estar?
P.:És molt orgullós en David Llavors, depèn. Depèn de... Si ell arriba a pensar que ell
no se'n pot sortir fa veure que passa. I arriba a passar eh, arriba a dir "bah!, és igual"...
Però si veu que se'n pot sortir i... segons com li enfoques, per orgull, intenta fer-ho. O
sigui l'orgull, depèn de com vagi. O fa veure que passa i que no l'importa de fer-ho,
llavors, no s'esforça... És una mica la llei del mínim esforç, eh, la veritat. I... o al
contrari: si tu el punxes, intenta fer-ho bé.
E.:I si una cosa li surt malament és d'aquells que tendeix a donar la culpa..."és que el
professor no m'ho ha explicat, és que... A qui atribueix, si una cosa no li surt, la culpa?
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P.:No, no. Quan paries amb ell, elija... ell accepta que a vegades no fa les coses com les
té que fer. No vull dir que un dia no digui: "ai!, és que tal cosa i tal altra". Això és
normal.
E.:Això és normal.
P.:No, però quan parles amb ell personalment, individualment sobretot -a classe és una
cosa diferent, eh; en grup sempre tendeixen a carregar-se al professor- però quan parles
amb ell individualment, doncs, ho accepta i ell se'n don compte de que moltes vegades
no fa el que tindria que fer.
E.rD'assignatures que li vagin bé entre les de l'any passat i les d'aquest any... quines són
les que li van més bé? N'hi ha alguna que li vagi més bé que les altres?
P.:No, vull dir, no té gaires problemes amb les assignatures. Aquest any la primera
avaluació li ha anat molt malament perquè no ha treballat. Però tot el que sigui raonar...
tot li va bé. I les llengües no li van bé per l'ortografia, però si ell treballés, hasta això li
aniria bé. Perquè la llengua no és només ortografia, és molts altres conceptes. Però ell
s'ha capficat que les llengües no li van bé -ja ve des de bàsica això- que les llengües no
li van bé. I ja, l'assignatura de llengua, passa.
E.rCreus que pot anar tirant endavant els seus estudis?
P.rNo ho sé. Ara no ho sé. L'any passat hauria dit que sí. Ara no ho sé, en David
E.:Si tirés endavant tu com ho veuries: acabar FP...?
P.:Sí, sí, sí. Aquest nano, si hagués volgut, hagués acabat i hagués estudiat el que
hagués volgut.
E.:I la seva relació amb els professors com la veus? S'entén bé amb els professors?
Porta problemes?
P.rNo, no és problemàtic. És un nano totalment correcte.
E.:Abans et preguntava quines assignatures li van més bé. Quines són les que li agraden
més? què et sembla?
P.:És més aviat en feines concretes, més que en assignatures. I estils de treballar i
maneres de treballar. Perquè, per exemple, l'any passat parlava molt bé d'una
assignatura determinada. Ara, com que ha canviat el professor, ja no li agrada tant, vull
dir, li agrada més l'altra.
E.:I de feines, que dius que n'hi ha que el motiva més, quina és la que el sol motivar
més?
P.rTot el que sigui debat, això li encanta.
E.:Li agrada parlar, no?
P.:Parlar, (riu) comentar... li agrada demostrar que té un bon nivell cultural encara que
no el tingui..., però és igual: li encanta. I a més en té més que molts nanos d ela seva
edat. Com a mínim es preocupa per demostrar que el té, llavors, alguna cosa ha de dir,
algun títol, alguna... I quedes parat, a vegades. "He llegit no sé quin llibre", me diu uns
llibres... Aquest any ja no m'estranya tant però l'any passat..."Oh, però per què hem de
llegir aquests llibres? Jo he llegit..." I et deia llibres que "Com és possible, no tens ni
edat per llegir aquests llibres. I els has entès?" "Jo l'entenc". I potser sí. Vaja. No sé. No
dic res, no dic res.
E.:Li agrada llegir?
P.rNo crec, no crec que li agradi. No li desagrada però tampoc és que estigui tot el dia...
E.rJa.
P.rLi agrada això, li agrada donar aquesta aparença. El nano és espavilat i li agrada
donar l'aparença de culte, d'una persona amb cultura.
E.rAmb els companys... m'has dit abans que li molt agradava estar amb els amics.
P.rSí, no té problemes.
E.rÉs ben acceptat?
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P.:Sí.
E.:Una mica ja m'has dit que és una mica desorganitzat... Quant a hàbits d'estudi, diries
que en té?
P.:És molt inconstant, més que res és això, és inconstant.
E.:I no dedica tampoc molta estona...?
P.:És poc regular, és poc regular.
E.:De la manera com ell es prepara, de com estudia i treballa... què fa? Pren apunts? Es
fa resums de les coses?
P.:Això depèn de les matèries, és clar. Cada matèria ho fa d'una manera diferent. No és
el mateix fer una Tecnologia que unes Matemàtiques com Història. LLavors, hi ha
diferents processos. No, sí. Pren nota, pren nota de les coses. Quan l'interessa una cosa
pren nota, quan no l'interessa no en pren, eh. Depèn, depèn. Quan l'interessa pren nota
i... es limita molt a escoltar a classe. I ell es pensa que així pot anar tirant. I és aquest el
seu problema, que ara ja no pot anar tirant.
E.:Té bona memòria ell?
P.:No. Aquí la memòria, en la majoria d'assignatures, tal com estan plantejades,
influencia molt poc.
E.rEll no té problemes per entendre les coses?
P.:Per entendre no en té. Per entendre no en té. Però es clar, si llavors hi ha un treball o
una pràctica... llavors no s'assimila. Vull dir, tu entens una cosa però si aquella cosa no
la tornes a veure t'oblides d'aquella cosa.
E.:Ja m'has dit que no s'organitza gaire, per tant no es planifica gaire l'estudi.
P.:No, no se'l planifica, no. Ara, ja et dic eh, ara està passant una bona temporada, però
parlo en general. Li va anar molt malament la primera avaluació. S'hi ha posat més en
serio però...
E.:No saps quan durarà.
P.:No. A lo millor no, a lo millor acabarà el curs... vés a saber.
E.:Tu diries que quan ha de fer una cosa és més implusiu o més reflexiu?
P.tNo ho sé. Estic pensant en casos concrets... Depèn} és que depèn. Les coses que no
les sap gaire les fa depressa i corrents, i sense pensar-s'hi. Són aquelles en les que creu
que pot dir algo important, que pot quedar bé davant dels companys, són aquelles que es
prepara més bé. O sigui, fa el contrari (riu). Quan una cosa no en té gaire idea ho deixa
anar i es queda tant tranquil. Però quan una cosa: "A veure, segons com ho faci quedaré
molt bé". Això de quedar bé li agrada molt.
E.:A ell li agrada quedar bé.
P.:Quedar bé, sí, sí, sí, sí. Si ha de fer un treball que veu que s'hi pot lluir, se'l prepara
bé. Si veu que no en sap gaire ( ) ho fa depressa i corrents, i ja està.
E.:Ja m'has dit que no li costava gaire aprendre coses noves. Diries que H agrada
aprendre coses?
P.:Coses noves? Si són de raonament, sí. Tot el que sigui demostrar que ell ho ha entès
li agrada.
E.:Els resultats que ha tret, diries que són bons resultats?
P.:No.(14mè rotunditat) No, no. A primer curs no va anar malament, no va anar
malament. La veritat és que només en va suspendre dues al juny, i al setembre una
perquè bueno... No va ser gaire regular. Molt més que aquest any, eh, molt més
treballador que aquest any. Però no va ser gaire regular tampoc en David I... també
primer és molt més senzill que segon, exigia menys esforç, segon n'exigeix més.
E.:E11 està fent administratiu. Li agrada?
P.:No, no no no no. Sempre diu que vol canviar, que vol fer imatge i so...
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E.rL'educadora diu que ara li ha agafat per aquí perquè ha estat fent pràctiques en algun
lloc.
P.:Bueno, és lògic, no? A aquestes edats no saps molt bé el que vols fer. I això li ha
agradat i diu doncs "jo vull fer imatge i so". Ja fa temps que m'ho diu. Ja fa temps que
m'ho diu. Però, és clar, això tindria que anar a Barcelona i... és una FP2. N'hi ha però... I
no està pas en les circumstàncies més adequades per poder fer això eh.
E.rDestacaries alguna cosa... O sigui, a ell li va bé... Ja m'has dit abans que atribuiries
que li va bé al fet que és espavilat, no?
P.:No li va bé, aquest any no li va bé, eh
E.:Bueno, li va bé... li va bé....
P.:Li va anar bé el primer, però no el segon. Vull dir, aquest any no li va gens bé, eh.
Clar, si això haguessis vingut el curs passat, t'ho hagués dit de manera diferent.
E.rSí, és que a mi em van passar les dades en funció dels resultats del curs passat...
P.rJo no vull dir res. Estem a meitat de curs... potser aprovarà. I "ojalá" aprovi. Jo faré
el que sigui... Jo faré el que sigui, eh, perquè li vagi bé a en David En David és un nano
que cau molt bé a tothom.
E.:És que dels nanos que viuen en comunitats ell i alguns altres són els que van bé,
m'entens? Vull dir que dins de la tendència general dels nanos que estan en centres, si
més no fins l'any passat, era dels que anava bé, perquè, la majoria tenen molts
problemes, ja no continuen. Vull dir que surt una mica del que sol ser la tendència
general de nanos d'aquests de centres.
P.:I per què és això? S'ha fet un estudi?
E.rPer què és?
P.:Sí.
E.:No ho sé. Són nanos que tenen tants problemes que els estudis passen a un segon
terme. O potser ells no estan gens motivats per anar a l'escola. Per això dic... a mi em
van donar una llista dels nanos que els havia anat millor. I és clar, per millor s'entén
nanos que havien fet -a part d'una noia que està fent quart d'FP i una altra que està fent
tercer, queja han passat el primer cicle-...
P.:Per exemple, aquesta noia que està fent quart d'FP encara està dependent de Benestar
Social?
E.:No, aquesta no. Amb aquesta vaig posar-m'hi en contacte a través d'una de les
educadores.
P.:E1 problema que tenen aquests nois és que a partir de divuit anys ja no depenen de
Benestar Social, eh.
E.:No. Aquesta noia, concretament, té divuit anys i aquesta... vaig parlar-hi perquè com
que és major d'edat, vaig preguntar-li si volia col·laborar...
P.iAquest és el problema que té en David En David diu que l'any que ve no el deixaran
estudiar. Clar, s'ha de posar a treballar.
E.:En David ara quants anys té? Disset?
P.rDisset. No, sí, disset. No sé si els té o els farà ara.
E.:Sí és el problema que tenen tots aquests nanos. Els orienten cap a FP -encara que
algun podria ser que pogués fer...- però és que els orienten cap a FP perquè tinguin
alguna... un títol per posar-se a treballar.
P.:Està molt malament, eh.
E.:... i als divuit anys.
P.:Molt malament. No, no. Als divuit anys campi qui pugui per lo tant als disset
procuren que es posin ja a treballar. En David no té cap motivació aquest any, perquè
sap que és l'últim any que està estudiant. ( )
El primer grau no és gran cosa però algo tindrà. Jo comprenc...
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E.:És que és molt difícil amb aquests nanos...
P.:Jo comprenc que el nano estigui una mica amargat, eh. No demostra... no té cap
il·lusió. No té il·lusió, un nano que ja sap que l'any que ve, passi el que passi, se'n va a
treballar.
E.:I encara que intentis dir-los: "Mira, potser més endavant podràs fer alguna cosa..."
P.:Sí, sí, sí, sí.
E.:Però, és clar, és difícil. No, per això m'interessava parlar amb nanos que sortissin una
mica de la tònica general dels nanos de centre. Per veure com ho veuen ells, per veure si
hi ha algun factor que faci que, si més no, estiguin més motivats, no? Una mica més
motivats, encara que tenen alts i baixos, no?
P.:Tenen alt i baixos, sí. Aquest any n'ha passat un de molt gran, eh. Evidentment l'edat
influeix. I l'ambient, els nanos no... Han notat tot el curs un baixon aquest any eh. Són
els mateixos alumnes i semblen uns altres. Ara sembla que tornin a pujar. Però aquesta
primera avaluació estaven fatal. I, és clar, ell segueix com tots. A més a més del
handicap que té, que estan tot el dia: "Si no aproves, si no segueixes, pues no deixarem
ni dque acabis el curs". Suposo que la línia que fan la tenen molt ben pensada i
estudiada, no sé (es refereix als educadors del centre).
E.:No sé, jo tampoc ho conec massa. Suposo que és qüestió que...
P.:Jo sí que te dic que funciona així. Vull dir a mi em va a venir a parlar el tutor a dirme que havien pensat que el David plegués, però que tenia possibilitats de treure-se'l.
E.:Jo suposo que...
P.:Llavors van dir que li havien donat una altra oportunitat i que depèn de com vagi
aquesta segon avaluació. Jo em té ben preocupada aquesta segona avaluació perquè... jo
què sé com li anirà aquesta segona avaluació! (com un sospir). Sí que treballa algo més,
però... l'alegria que tenia l'any passat, de moment, res. És ben diferent en David aquest
any. La veritat, deuen estar pensant que es deuen veure al carrer d'aquí a dos dies i a
veure què farà.
E.:És que aquests nanos tenen moltes coses en les quals pensar: que si la família, que si
el pare ( ).
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ENTREVISTA AL CAS 3 (16-11-93)
EntrevistadorarQuants anys tens?
Noia:Disset anys.
E.:I estàs fent?
N.:Tercer de Jardí d'Infància.
E.:Vas a Montilivi?
N.:A Montilivi.
E.:Més o menys em podries dir les teves notes d'aquest any i d'altres anys...
N.¡Normalment, jo, vull dir, sóc de Cadis, no? i fa dos anys que sóc aquí. I de Català,
normalment, un bé, un suf, perquè me costa més. I de les altres notes, depèn del que
més m'agradi. D'Història normalment un bé o un suf si és una lliçó que és molt difícil o
així, però normalment, notable.
E.: Quines són les assignatures que més t'agraden?
N.:M'agrada més Matemàtiques... La gimnasia m'agrada molt. I després, de
l'especialitat, he fet Auxiliar i m'agrada molt la pràctica i la Tecnologia. I ara, del que
estem fent d'Infància, pues, Puericultura, Psicologia - que també en fem- i ja està.
E.:I el que t'agrada menys, menys de tot?
N.:Història.
E.:A part del Català, suposo...
N.:No, el Català sí que m'agrada, el que passa és que em costa molt perquè... No
m'agrada?... Doncs, Física i Química, que no m'agrada gens. En canvi les Mates sí que
m'agraden. Però és molt diferent. I Història, tampoc m'agrada.
E.:Tu creus que ets una bona estudiant?
N.:Home. Bona estudiant, no.
E.:Per què no?
N.:Home, tampoc sóc d'aquelles que treu tot excel·lent. Però no suspenc, tampoc. Vull
dir, home, el rendiment estic contenta perquè podria... podria suspendre. I en canvi
m'esforço. A l'hora de tenir un examen... vull dir no sóc d'aquelles que es passen el dia
estudiant, però si tinc un examen m'hi poso. Vull dir... no sé. El concepte d'estudiant...
normal.
E.rTu què diries que... o sigui de les feines que us posen a l'escola, a part de les
assignatures, dels tipus de feines que us posen quines diries que et solen sortir millor?
N.rLes que me surten millor?
E.:Sí.
N.:La d'especialitat que estic fent. Per exemple, si me fan fer un treball de Psicologia o
de Puericultura, me surt més bé que si me'l fan fer d'Història, perquè no m'agrada, o de
Català, per exemple.
E.:És a dir, diries que et van més bé perquè són coses que t'agraden més.
N.:Sí, clar. O sigui, ara estic estudiant assignatures que sempre les has de fer: són les
comunes. En canvi, les que són de l'especialitat normalment tothom... és que a la classe
tothom te més nota perquè és una assignatura que tu la fas perquè tu vols i la tries en el
curs perquè és el que tu vols estudiar. En canvi, Català i Mates sempre ho fas, fins que
no arribes a la universitat. I, en canvi, és diferent.
E.:T*agrada anar a l'institut?
N.:Sí, sí que m'agrada.
E.:I abans t'agradava anar a l'escola, és a dir, fins a vuitè?
N.:Sí que m'agradava.
E.:Sempre t'ha agradat anar...
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N.:Sí. Ho trobo divertit. A més, a mi m'agrada aprendre coses.
E.sSí? I t'agrada... Suposo que us posen deures, t'agrada fer les feines que us posen els
professors?
N.: Sí, sí. Home, depèn del dia també. Hi ha dies que no tinc ganes de fer deures. I
també depèn de l'assignatura. Si et posen un treball, per exemple de Puericultura, fer un
conte o alguna cosa així, doncs, ho fas més a gust. Depèn de l'assignatura i depèn del
dia que tinguis, però sí.
E.:Del que has fet durant el temps que has estat a l'escola, fins a vuitè, tu què creus que
et serveix, o t'ha servit, o et pot servir més del que allà vas aprendre?
N.:Crec que...
(No m'ha entès. Li torno a explicar la pregunta.)
N.:Home, primer, tenir els conceptes bàsics quan surts de l'EGB, perquè després... és
com una cadena, has d'anar seguint. I si a l'EGB, doncs, no vas a col·legi, passes d'anarhi i tot, doncs, és una mica difícil quan passes a l'FP. I un concepte molt bàsic és que
t'ha d'agradar estudiar, t'ha d'agradar perquè si no, malament rai.
E.:I a partir d'FP ho veus igual o...
N.:No!
E.:Consideres que et serveix el que estàs fent o et servirà el que has estat estudiant?
N.rSí, sí que em serveix. I tant.
E.:Què consideres que et pot servir més, del que has estat estudiant, del que estudies?
N.:Els conceptes bàsics d'aquestes assignatures que a ningú li agraden, (riu) Sí.
E.:Quines són?
N.:Història, Puericultura, el llenguatge -Català, Castellà.
E.:Aquestes són les que consideres que et serviran més?
N.:Sí. L'idioma, l'anglès, en aquest cas, o el francès.
E.:T'agrada l'idioma.
N.:Mmmm.. Depèn de quin idioma. L'anglès no m'agrada, el francès, sí. M'agrada més.
E.:Ja m'has dit una mica com t'anaven les notes. Quan feies vuitè, també eren les
mateixes les que t'agradaven més. Bé, es clar, llavors no feies Català...
N.:No. Treia notes més altes. Normalment tot ho treia notable. La gimnasia sempre ho
treia excel·lent perquè m'agrada molt fer esport.
E.:I la Història sempre ha siguit la que no t'ha agradat?
N.:I de... Història sempre ha sigut... A més a més és que quan feia EGB tenia un mestre
que... a més a més que era molt gran, i era molt xapat a l'antiga, i no m'agradava, però
no treia pas un suf. Treia més nota. A més a més que...no sé... que estudiava més, tenia
més temps d'estudiar.
E.:Ara estàs treballant no?
N.:Sí.
E.:T*agrada la feina?
N.:Sí. Home, és un pal anar a Figueres, però... és maco.
E.:Què estàs fent?
N.rD'auxiliar. Treballo a l'Hospital de Figueres.
E.:Quan et posen una feina per fer i et surt bé, a què ho atribueixes? Per què diries que
t'ha sortit bé?
N.:Home, primer, quan te posen una feina primer... o sigui, tu primer has de tenir... t'ho
has de mirar, i t'has de posar en una matèria, o sigui, un contingut per fer-la. I a lo
millor dius, guaita, me posen una feina i faig el mínim... fas un resum i ja està i apa!,
no? En canvi, normalment si t'ho prepares i ho fas amb gust, home, t'hauran de posar
bona nota. A no ser que el profe vegi que tu, guaita, (...) Te surt malament i ja està, no?
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Però normalment no passa. I si te donen un treball doncs, que està ben fet al primer és
perquè, guaita, m'he esforçat i m'ho he guanyat, no?
E.:Quant et surt una cosa alament, tu normalment com et sents, per què diries que és?
N.rHome, si m'he esforçat, normalment me sento aixafada, molt aixafada, perquè,
ostres!... I normalment, si... si és un treball que hi has posat esforç, doncs, li vas a
comentar al professor. Dir, guaita, si el repetim... li comentes en què he fallat. Dius,
guaita, em pots explicar en què he fallat i per què no acaba d'estar bé allò. Vull dir, vas,
i li comentes. Dius, guaita, jo me vull esforçar i vull treure més nota, o presentar-lo bé.
Perquè t'ho comenti, allà on t'has equivocat i per què no està bé.
E.:Tu creus que tens capacitat de concentració? Et concentres, tu , quan has de fer els
deures, quan has d'estudiar?
N.:No.
E.:Tu creus que no... o no et concentres?
N.rCrec que no em concentro i que no tinc capacitat per concentrar-me. Vejam, moltes
vegades ho penso i, a més a més, amb la meva tutora, doncs parlem de moltes coses i en
( ) això dels estudis. Aprovo més per la memòria que no pas per la capacitat de
concentració.
E.:Tu creus que tens bona memòria?
N.:Sí.
E.:Te'n recordes fàcilment de les coses?
N.rMe'n recordo més si... o sigui, si... te posava un exemple de... Vejam: hem de fer
l'examen d'una pel·lícula de vídeo, i a l'endemà hem de fer un examen d'un llibre.
Encara que sigui del mateix tema, trauré més nota del vídeo. És que ho he comprovat,
me queda molt més bé. Perquè me'n recordo més de les imatges... I si és, o sigui, si es
coses d'explicar... me'n recordo per lo que ha explicat, i si és estudiar, m'ho llegeixo
quatre, cinc cops, i no m'entero. Perquè, a més a més, no me concentro.
E.rParlant una mica dels mestres que has tingut, què creus que els mestres pensen de tu
com a estudiant?
N.:Home, no sé (riu)
E.:La teva impressió.
N.rAixí, a primera vista, una noia normal i corrent, vull dir, que ve a classe cada dia i
que, doncs, guaita, que s'esforça i... no sé. Home, no ets d'aquelles que comences a
classe a tirar boletes al company i... Vull dir... no sé. Normal, em penso que com una
noia normal. Ni destacable ni d'aquelles que passen de la classe.
E.:Suposo que has tingut mestres que t'han agradat més, d'altres que t'han agradat
menys...
N.rSí, com tothom.
E.:Com tothom. Els que t'han agradat més, com eren? Per què t'agradaven aquells
mestres?
N.:M'agradaven perquè eren persones que es posaven a la classe. O sigui, eren, per
exemple -com la d'aquest any, la de Català. Ve a classe i ve amb ganes de treballar. I
encara que un alumne, doncs li digui que no perquè, o sigui, perquè no sap fer-ho, es
posa allà, amb aquest problema, i li ajuda. I se fica dins de la classe, m'entens? Vull dir,
n'hi ha alguns, per exemple el de Física, que arriba, fa el el seu horari i se'n va, i ja està.
I en canvi, doncs aquesta, si ha d'explicar coses, explica anècdotes perquè la gent ho
agafi més bé, i fa més jocs, o fa més exercicis, intenta fer la classe no tan plasta. Hi ha
professors que, lo mínim, i ja està, no? I tenir professors així, a més a més, encara que
no t'agradi l'assignatura, fan més agradable, la gent se... posa més atenció i tot.
E.:I dels que t'han agradat menys?
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N.:Doncs, per això, perquè són molt grans, o pel caràcter que tenen explicant. Hi ha
gent que quan el veus a la primera classe dius: aquest profe... (riu) malament, la primera
classe, malament. Perquè això, perquè... no sé, no fan... A més a més, si és una tia d'una
assignatura que no t'agrada, a part de què... I a més a més que és un professor que... que
no t'agrada com fa la classe, no la fa a gust no? doncs, no sé. Suposo que és per això pel
que no m'agrada.
E.:Tu creus que l'edat dels professors...
N.:Fa molt, sí, força
E.:T'has trobat, normalment, que els més grans són els més "plastes"?
fi.:(Riu) Sí. Per exemple, aquest any, tenim una professora de Matemàtiques que... déu
n'hi do. És molt rígida, molt... no sé. És molt diferent.
E.:Sobre com ensenyen, hi ha alguna coses que diguis que t'agrada més. Que diguis:
"M'agrada perquè ensenya d'aquesta manera o d'aquesta altra".?
N.:No. Una cosa que trobo personalment important és... A l'hora d'ensenyar, o sigui,
pots tenir un llibre, jo què sé, de Psicologia, estudiant en Piaget. Fa dotze anys que es va
morir, però la professora que tenim, en aquest cas, explica la teoria d'aquest home...
però ara. Vull dir, l'agafa de fa uns anys però l'explica en aquest temps. O sigui, la teoria
l'explica ara com la usaríem nosaltres, no? I penso que és una bona manera d'explicarho. Perquè pots tenir un llibre d'anglès de l'any de la picor, i explicar-ho a l'antiga, no?
És més difícil que tu ho aprenguis ara.
E.cT'agrada normalment fer els deures que posen els professors?.
N.:Sí, m'agrada més que estudiar per un examen.
E.:Sí? Això et volia preguntar. O sigui, quin tipus de feines t'agrada més de fer? O
sigui, suposo que us posen coses que es tracta de llegir, o us posen un treball, o
contestar unes preguntes, fer uns exercicis, diferents tipus de coses. A tu, què és el que
t'agrada més de fer?
N.:E1 que m'agrada més...?
E.:No ho sé, jo te n'he dit unes quantes. Potser n'hi ha més... Jo no sé què feu, ben bé no
sé quins tipus de coses us posen.
N.:De... Així en global, de deures, m'agrada més... O sigui, aquest any fem Psicologia,
no? com t'he dit. Doncs, tenim una sèrie de llibres per llegir. I és maco, perquè aprens
coses. A més a més, són divertits. M'agrada això com a deure: llegir. I de lo típic que
fem, dons, treballs de les assignatures que m'agraden.
E.:T'agrada escriure?
N.:Sí.
E.:I dius que el que t'agrada menys potser és agafar el llibre i estudiar, no?
N.:(riu, demostrant assetiment)
E.:Normalment, us fan fer treball individual o en equip?
N.:Depèn de l'assignatura. Si és Història, com que normalment són d'un país o tot això,
ho fem en grup, però en grup de dos, màxim, tres. I d'individuals, solen ser de Català o
de Psicologia, o de Puericultura.
E.:I a tu t'agrada més treballar en grup o treballar individualment?
N.rDepèn de l'assignatura i depèn del treball. Si és una cosa que m'agrada, m'agrada ferho jo, encara que no tingui... no sàpiga molt de què va el treball, o no tingui molta
capacitat per fer-ho. I si és una cosa més àmplia, doncs és millor fer-ho en grup, a part
que es fa molt pesat.
E.:Ja m'has dit que t'agradava escriure í agafar un llibre i llegir. Però del tipus de feines
que us posen, amb quina et sembla que aprens més coses? Amb quina tens la sensació
que aprens més coses?
N.:Fent deures, no.
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E.:Fent deures, no.
N.:No. O sigui, segur que aprenc més coses atenent aquell exercici a classe, que faci la
professora i expliqui, o sortint tu a la pissarra i fent aquell exercici, i sapiguent tu aquell
exercici on t'equivoques i per què ho fas bé, que pas fent a casa... tinguis tota una fulla
d'exercicis i vagis fent. L'endemà, doncs, passi la profe i digui: "va, bé, bé bé" i ja està.
Així según que no aprens. Vull dir, i a més a més ho he pensat sempre. I una manera
que aprenguis molt és llegint. Sempre... sempre he considerat que aprens molt llegint
llibres.
E.:En relació als companys de classe. Què creus que pensen de tu els teus companys
com a estudiant?
N.:No ho sé. És una pregunta que...
E.:Bé, diguem, no com a estudiant, sinó en general. Tu creus que...
N.rNormal, com tots.
E.:No ho has pensat mai?
N.:No, no. (riu)
E.:A tu com t'agrada que siguin els teus companys de classe?
N.rHome... sincers. Això, primer, una persona sincera. I, doncs, que facin coses perquè
els altres estiguin bé.
E.:Has tingut alguna classe, algun any, que tinguessis un grup de companys que hi
estiguessis molt bé?
N.:( ) Sí. Molt be? Molt bé, casi sempre. Perquè, a més a més, bueno, vull dir... (riu)
Sempre he tingut una classe que només érem noies. És clar, estudiar "infermeria" i
infància, només hi ha noies. Però sempre te trobes aquell grup que no... no encaixa bé,
no? Però, en general, molt bé.
E.:Com ho fas tu per estudiar? Dediques molta estona a estudiar, fer els deures i això?
N.rSi tinc un examen, sí. Me poso a estudiar. Si tinc deures, doncs quan els acabo, ja
està.
E.:I normalment, quant és això, estudies molt o..?
N.rNo. Depèn de l'assignatura. Si haig de fer un mapa, pintar-lo i tot això, doncs, sí.
Però, normalment, no.
E.:Tu et planifiques una mica la feina, no no?
N.rSí.
E.:Com ho fas?
N.rCom que treballo m'he de distribuir les coses bastant estrictament. Els deures,
sortir... gairebé tot. Cada dia dedico la tarda a estudiar i a fer deures si no he de
treballar. I si no tinc gaires deures, doncs després, m'ho monto... el temps que em sobri,
a fer altres coses. Mira la tele no perquè no la miro mai... no m'agrada. Doncs, jo què sé.
Per exemple, un dia sortir amb les amigues, una tarda anar al cine, o així. Però primer
faig els deures abans de marxar.
E.:Abans m'has explicat que t'agrada saber on has fallat. Tu, normalment, si no t'ho
diuen, ho vas a preguntar o no?
N.:No, si el tinc aprovat, no. I si el tinc suspès doncs, sí. Per veure on he fallat, i
sapiguer per què no està bé el contingut.
E.:Abans t'he preguntat què consideraves que et srvia més de tot el que has après. La
pregunta és ara, de tot el que tu has après, què és el més importat per tu, deixant de
banda si et serveix o no et serveix.
N.:Els conceptes bàsics. L'escriure, llegir, sumar, restar...
E.:Tu creus que hi ha algun aspecte del teu entorn, d'aquí on vius, no sé, en general, que
tu creguis que t'ha ajudat a tenir ganes d'estudiar...?
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N.rDel meu entorn, així, més... parlant d ela família, estudiar és una cosa que no
m'agrada. Estudio perquè en aquesta vida has de tenir estudis per fer qualsevol cosa,
perquè si no, malament. I he tingut esforç per estudiar per no trobar-me com els meus
pares, vull dir, sense estudis i... i que són res. I això, doncs, és una mica com... d'aquella
manera que es fa, d'estímul i de voluntat per continuar endavant. No? encara que tinguis
problemes aquí, o encara que visquis en un centre, o els problemes que tinguis. De
poder estudiar... no puc estudiar gaire perquè em costa d'estudiar. Tinc massa coses al
cap com per poder estudiar. A més a més que el problema... m'influencia molt el
problema de poder estudiar... que no em concentro. O, per exemple, m'ha passat moltes
vegades que tinc un examen, me'l preparo, i l'endemà me desperto i no me'n recordo de
res, perquè nom'he concentrat prou, perquè a lo millor estic estudiant i estic pensant,
inconscientment, en una altra cosa, i ni jo mateixa me dono compte. Vull dir... no sé.
Moltes coses.
E.:A tu, si poguessis, t'agradaria continuar estudiant, o no?
N.:Sí. M'agradaria acabar cinquè d'Infància, i poder entrar a Infermeria. De vegades
m'ho penso i ho hem parlat amb la meva tutora que com que és una cosa que no tens
base dels teus pares és una mica difícil. Encara que aprovi cinquè, anar a la Universitat
és una mica car i estudiar Infermeria és una carrera que has de tenir peles. I...si tens
disset anys, o divuit, i vius en un pis, has de pagar la manutenció i a més a més has de
continuar estudiant, és una mica difícil. O sigui que, continuar sí, vull continuar
estudiant... Arribar allà on pugui.
E.:És clar, ja sé que ara és especular perquè hi ha condicionants que no podràs evitar,
però si tu poguessis a tu t'agradaria continuar?
N.:Sí.
E.:Són coses que... Vull dir, encara que no puguis continuar, posem per cas, quan
tinguis divuit anys, potser al cap d'un temps, quan ja treballis pots fer-ho. Són coses que
mai pots saber què pot passar, no?
N.:Però tampoc pots dir "sí, segur".
E.:No, no pots dir "sí, segur", és veritat.
N.:No perquè a lo millor, en la situació que estàs, t'has de guanyar la vida. O sigui, ets
tu que te l'has de guanyar, i a lo millor has de deixar els estudis per treballar i poder
treballar. I t'has de quedar amb lo mínim que has tingut temps de fer, per exemple,
perquè aquí, als divuit anys, ja se t'acaba el rotllo, m'entens? Saps què vull dir? Si per
exemple, si has pogut arribar a quart, tens fins a quart i pots treballar del que has pogut
estudiar... o dels títols que t'has pogut treure. Vull dir que... No saps mai com va.
E.tClar, per exemple, si pots acabar cinquè, és allò que si un altre dia, encara que passin
uns quants anys, després, no? vols tornar a incorporar-te a la universitat... tens
possibilitat de fer-ho.... és que la vida dóna moltes voltes.
N.:I pots anar estudiant fins que tinguis...
E.:Encara que diguis tens divuit anys i no pots continuar per la raó que sigui, sempre...
potser passen deu anys i llavors t'ho pots tornar a posar, no?
N.:I tant.

Respostes del cas 3 als "Contextos d'Aprenentatge Autoregulat"
1.

"Si ho explica... Vejam. Si fem un debat, escolto i no agafo notes. Això sempre ho
faig. No sé si faig bé o no però, de moment, em va bé. No agafo nota. Sento e
debat i, si posarà algo de l'examen, l'escolto. I si d'aquest mateix debat desprès de
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2.

3.
4.

5.

6.

fer una explicació, posa unes preguntes, les faig, també. Però a l'hora d'estudiar,
me les llegeixo, només, i ja està. I a l'hora de l'examen aprovo més per lo que has
entès del comentari, perquè m'ha quedat més, encara que les preguntes me les hagi
estudiat una per una."
"Fer redaccions m'és molt fàcil. Agafo el paper, poso "redacció" i el títol, per
exemple, jo què sé, al primer ens van fer fer una redacció de la poma. Ho vam
trobar molt tonto però vam fer la redacció de la poma. I, no sé, primer, doncs, què
és una poma, com és per fora, per què t'agrada la poma, per a què serveix la
poma, no sé. Me surt... Sempre agafo el paper, començo a escriure, després ho
torno a llegir perquè si tinc alguna falta o veig que hi ha algun fallo, ho passo en
net i ja està. No faig re més."
"Normalment, per sortir-me, agafo una calculadora, perquè si no hi estaria hores i
hores."
"Mmmmmm Abans de fer un examen el profe ens diu la matèria que entra,
sempre. Doncs, sempre estudio apart, en fulls. No estudio directament de la
llibreta. Agafo el tema, i els apunts que tinc de la llibreta els miro del llibre.
Normalment els meus apunts els deixo i agafo el llibre i començo, del que tinc a la
llibreta, d'on començat fins a on acabat, i agafo el llibre, m'ho llegeixo i faig un
resum, i m'ho estudio. Bé, m'ho estudio... D'aquella manera! Perquè estudiar no
estudio. M'ho llegeixo i intento, doncs, concentrar-me en el tema i en el que he
entès. I normalment, doncs, agafo els exercicis que hem fet a classe. Sempre faig
igual."
E.:Tu normalment agafes apunts a classe?
N.rDepèn de l'assignatura. Si és de Psicologia no agafo apunts. O agafo... Hi ha
gent que a classe està tot el dia escrivint, tot el dia. Si és una cosa que has de tenir
a la llibreta o als apunts perquè després ella t'ho mirarà o és una cosa molt
importnat, doncs, sí. Però si explica qualsevol cosa perquè, mira, ho vol explicar...
si és un punt molt important, sí que l'apunto, però si no, no. Només l'escolto i ja
està.
Normalment sóc una persona que... ha de fer la cosa, cada cosa en... Sóc molt
estricte. Vejam. A lo millor algun dia me'n vaig a dormir perquè tinc mal de cap i
no he acabat els deures de... jo què sé, per exemple, de Matemàtiques... M'estic
abans de dormir: "Tenies d'haver acabat els deures de Matemàtiques". I si és un
dia, per exemple, que no en tinc ganes, com dius, els acabo. I després vaig a fer un
vol, llegeixo un llibre, o una altra cosa. Però sempre els acabo.
E.:Normalment, encara que no en tinguis ganes...
NrM'ho imposo.
No, les classes no les porto preparades. Si... De cada classe vaig cada dia a classe,
menys el divendres a la tarda que no puc perquè treballo. Però normalment, els
apunts que tingui, o de l'assignatura, si no agafo apunts, doncs, escolto, i
normalment faig un resum: poso el dia i no poso els apunts d'ella. M'ho resumeixo
jo. I normalment, sí, porto les assignatures al dia. Vull dir, els deures fets i tot.
Però preparada la classe el dia abans, no.

ENTREVISTA A L'EDUCADORA DEL CAS 3 (16-11-93)
Entrevistadora:Creus que ella té un bon concepte de sí mateixa coma estudiant?
Educadora (R): Sí, sí que lo tiene, incluso creo que hasta elevado, no?
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E.iMassa i tot?
R.:Yo creo que hasta elevado. De todas formas los resultados académicos son
excelentes. Es una chávala que vino a Catalunya hace dos años y medio y... cuando
empezó a hacer octavo de EGB vino aquí al centro. Bueno, ya estaba haciendo octavo
de EGB, y bueno era una asignatura que estaba claro que le costaba: ella venía del sur.
Y, nada, se lo tomó como una más y con ánimo y un ahinco... algo bárbaro. Muy bien,
muy bien. Y no ha presentado problemas... pero de ningún tipo, eh? ni de adaptación a
la escuela, ni los resultados de exámenes, ni nada.
E.:Ja. Ella què està fent?
R.:Está haciendo tercer...Bueno, está haciendo el primer curso de Jardín de Infancia del
segundo grado. O sea que es tercero. Es tercero. Exacto. Porque ella hizo Auxiliar de
Clínica, enfermería. Y luego aquí en Gerona, bueno, sólo podía hacer laboratorio, pero
el tema no... pero era un tema que a ella no le gustaba tocarlo, entonces se pasó a Jardín
de Infancia y... nada...
E.:I li va be?
R.:Molt bé, molt bé. Además muy autónoma cara a hacer los deberes, los ejercicios, de
estudiar. Pocas veces a pedido para el educador... Alguna cosa, algún problema: Física y
Química... pero... en algunos ejercicios de catalán, pero...poca cosa, eh? es muy
autónoma. Nunca se le ha tenido que insistir. Ella sabe... ella se ha organizado, se ha
organizado y sabe: de tal hora a tal hora, el estudiar. No ha necesitado del adulto pero
en absoluto, del educador, en absoluto, eh? En absoluto.
E.:A què diries que es deu... hi ha algun factor que tu pensis que l'han motivat pels
estudis, a ser capaç de... sense massa ajuda de...
R.:Yo creo que Imma, creo que es consciente de sus posibilidades. Ella sabe que es
inteligente, es una chávala que, bueno, que no le cuesta, no le cuesta. Porque, a ver, es
una chávala que se ha sacado el primer curso....el primer grado de FP, pero tampoco se
le han visto grandes esfuerzos...
A partir d'aquí no ha quedat enregistrada. Venire fulls d'apunts.
3. Li agrada anar a l'escola.
4. Sempre està ben disposada a fer les activitats de l'Institut. Sempre passen davant de
les altres coses.
5. És una noia molt motivada.
6. La motiva més la Tecnologia. Però en general està motivada i fa totes les feines que li
proposen.
7. Les tasques les fa però tampoc se li veu que necessiti passar-hi moltes hores per fer
una cosa. De totes maneres, fa les tasques i actitivats fins que creu que estan bé.
8. No veu que moltes coses no li surtin. Ella, a l'hora de fer els deures, els fa fins que
considera que els ha acabat o estan bé.
9. Quan una cosa li surt malament té tnedència a culpar els altres: al professor que no ho
ha explicat bé, si ho hagués explicat diferent ho hagués entès... Això ho fa a nivell no
nom és de les feines escolars. No se sol atribuir la culpa de les seves errades.
10. Creu que té capacitats i podria seguir estudiant però s'ha de tenir present que el fet
de seguir estudiant ve condiconat per una sèrie de factors que són independents de les
capacitats que pugui tenir la noia. Al centre s'hi podrà estar fins que tingui 18 anys.
Després caldrà pensar en una feina per opoder independitzar-se. Si no fos això,
l'educadora creu que podria seguir estudiant perfectament.
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11. La relació amb els professors la defineix com a bona. No té problemes en aquest
sentit. És una noia que "entra" bé. És tímida en alguns aspectes però és una persona
oberta. No ha portat mai cap problema.
12. Amb els companys tampoc té problemes. Té amics i amigues que la vénen a veure
al Centre, que surten (Justament mentre era allà l'ha vingut a veure una seva amica. Ella
m'ha comentat que com que treballa no es veuen rnai).
13. És unan oía ben acceptqda entre els companys.
14. Entén bé les demandes que se li fan.
15. No li costa aprendre coseds noves. Li agrada aprendre coses, està motivada, però
sobretot les coses de l'escola. Estan intentant habituar-la que llegeixi el diari però això
no ho fa. És una noia amb curiositat però principalemnt respecte a coses referides a
l'institu i als temes que allà es tracten. No destaca res que li costi més aprendre que
altres coses.
16. No m'ha quedat gaire clar si és més impulsiva oreflexiva. El que sí que m'ha dit és
que està molt ben disposada sempre a fer les tasques. Quan li he preguntat si li costava
concentrar-se en l'estudi m'ha dit que encara que la noia digui que no, que ella creu que
sí perquè si no, creu que li costaria molt més esforç estudiar. No deixa mai de sortir ni
de fer cap altra cosa per l'estudi ni perd les nits estudiant. Diu que porta la feina
completament al dia i que, per tant, no li cal gairebé mai fer un esforç d'última hora.
17. Els resultats són bons. (bé, algun notable, suficient) L'any passat ho va aprovar tot al
jun. Creu que si ella fes més podria treure uns resultats molt més bons.
18. No destaca res especial en els seus resultats.
19. Pel que fa a l'entorn, l'educadora creu que l'ha ajudat el fet d'integrar-se en un grup
de companys de la seva edat -els escoltes de St. Salvador. Allà hi ha nois i noies que
segueixen bé a l'insitut, que estudien i creu que això és un estímul per ella.

A partir d'aquí torna a estar enregistrat.
R.:Que ella está muy motivada, tiene un afán se superación bárbaro, no? Pero creo que
también le ha ayudado integrarse en un grupo de chicos y chicas de una "agrupament
escolta".(...) Porque, claro, son unos chavales que todos están estudiando... tienen un
nivel medio, no? Y esto creo que también la ha ayudado a que ella tenga...
E.:A1 veure que altres companys...
R.:Exacto (...) con compañeros también, a parte de las ganas de ella. Pero esto creo que
también le ha valido, no? para seguir adelante, y tomárselo con muchas ganas, no?

ENTREVISTA A LA PROFESSORA TURORA DEL CAS 3 (18-2-94)
P.:...Llavors, això, evidentment, no té res a veure, no? Una persona que fa tot el que pot,
però a més a més es troba amb la impossibilitat d'assistir a les classes, amb problemes,
doncs, d'això, de que treballa unes hores a Figueres, a més a més, i tota aquesta història,
llavors, a veure, em sembla que dir, per les notes que ha tret, és que és una persona que
té un mal rendiment, això no seria correcte perquè, en el seu cas, vull dir, ella està fent
un esforç molt considerable, que sí que se li ha de valorar, però totalment, no?
E.:O sigui ella i uns quants més es considera que tenen un bon rendiment...
P.:Exacte...
E.:...malgrat que...
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P.:...encara que les assignatures siguin satisfactòries, a tots els hi poso una mica un
escrit a les notes, i el que li vaig posar a ella -em va semblar interessant de matisar-li, de
dir-li: "Escolta, jo penso que aquest rendiment pot pujar", penso que sí, perquè, en
principi, tots els rendiments són possibles, doncs, de millorar però, és clar, vull dir
depèn del que ella hi pugui aportar sense que li signifiqui una angoixa i un estrès no?
Llavors, jo la definiria, en la meva assignatura, com una bona estudiant. El problema
està en això, que potser no s'hi pot dedicar lo que... no fa vida d'estudiant, de fet.
Compaginar el treball i l'estudi jo ho he fet i és molt dur. I si a més a més, doncs, ets
una persona jove, que no portes un hàbit de fer-ho, doncs, francament, és encara més
dur.
E.rElla, ara, està fent tercer, no?
P.:Tercer. A més, ella ja va estudiar, és a dir, ella és auxiliar de clínica. Per lo tant, ara
és molt d'agrair que, a més a més, ara vulgui fer això.
E.:Per això, una mica, l'he agafat en ella com un cas d'aquests, no? Perquè arribar a
tercer j a és...
P.:Ella té ganes de tirar endavant. El problema està que té una situació difícil. I a més,
ara m'ha explicat que està en situació de canvi perquè ja fa l'edat legal, i com que fa
l'edat legal s'ha d'independitzar, diguéssim, del grup, de la comunitat on viu. I això ha
de ser un tràngol... El que passa és que no n'hem parlat de... N'hem parlat però
superficialment, no n'hem parlat a fons. Perquè penso que si ella en vol parlar doncs... A
veure, no sóc ningú jo per posar-m'hi si ella no, no m'hi dóna entrada, no? I d'alguna
manera, si ella en vol parlar, doncs haurem de buscar un moment per fer-ho. El
problema a més a més és una mica això, no? perquè ens veiem poquíssim, i jo, com a
tothom, en sap molt de greu, no? Jo sóc partidària que els tutors tinguin moltes hores els
seus alumnes, el màxim d'hores possible. I amb el meu curs em trobo amb això, que no
més els tinc tres hores, no tinc hora de tutoria, i tinc que donar la matèria. Vull dir que,
llavors, tenim poca estona, i tenim molt poca estona per a l'entrevista individual. Només
la vam poder tenir... Quan l'avaluació, això sí, llavors faig una entrevista individual a
cada alumne, una o dues, les que puc, o tres, per parlar d'a veure com va i com ha anat i
tot això. I amb ella, vam acordar que ella es trobava una mica engoixada per això,
perquè, és clar, li agradaria treure-ho molt més bé però no pot.
(pausa)
E.:No sé, una mica, si vols et vaig fent unes preguntes i em vas contestant en funció del
que et sembli.
P.rSí, sí, sí.
E.:Una qüestió que tenia aquí és si creus que ella té un bon concepte de si mateixa com
a estudiant? Potser és una pregunta que, si em dius que els tens poques hores, és difícil
de saber, no?
P.:Jo penso que ella creu que ho pot fer-ho. Ara, se l'ha d'animar, com a totes les
persones, i se li ha de donar més seguretat de que sí que ho pot fer-ho. Animar-la de que
pot tirar endavant. Jo crec que sí, que ella creu que ho pot treure. Però un recolzament
sempre és vàlid, no? perquè de tant en tant necessites que et donin un copet a l'esquena.
Però això ens passa a tots, eh.
E.:I diries que és una noia motivada per venir a l'institut...?
P.:Si no fos així, no vindria. No té gens fàcil el poder venir aquí.
E.:Ara fa Jardí d'Infància, eh que sí?
P.:Sí, Educació Infantil.
E.:Bé, no sé com en dieu...
P.:Sí, abans era Jardí d'Infàcia i ara és més Educació Infantil, Llars d'Infants. Ara és
Educació Infantil dintre del cicle de zero a tres anys: Llars d'Infants.
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E.:Llavors, diries que normalment ella s'esforça en fer les feines?
P.rJo crec que sí, que les feines que fa les intenta fer el més bé possible.
E.:I quan una cosa no li acaba de sortir diries que ella tendeix a anar-se esforçant fins
que li surt, o més aviat tendeix a deixar-ho?
P.:No t'ho sabria dir amb certesa però a mi em fa l'efecte que més aviat s'esforça perquè
li surti. Per exemple, hi ha dies que es troba que no pot venir a la classe del divendres,
llavors ella es posa al dia preguntat-ho en els altres. I si ella no pot fer l'examen aquell
dia, doncs el fa dos dies més tard, però ella el fa i el fa... A mi, la meva experiència, és
que s'hi esforça, s'hi esforça perquè... Amb els altres professors no ho sé.
E.:I d'assignatures que li hagin anat més bé, o matèries...?
P.rDoncs, aquesta Psicologia que és la que dono jo que és Psicologia Evolutiva. És
aquesta. LLavors, si per cas, sii vols, podem anar mirar les notes que ha tret...
E.:Tampoc ha de ser...
P.:No, però podem mirar l'acta i a l'acta ens hi figurarà quines són les matèries que
més...
E.:I hi ha alguna matèria en especial, o algunes matèries que li agradin més, que la
motivin més que altres?
P.: Jo penso que aquesta li agrada. I no et sabria dir, les altres. Haurem de mirar-ho a les
notes. No t'ho sabria dir.
E.:I...
P.:Vaig a buscar-ho en un moment.
(pausa)
P.:Mira, les que li han anat més bé, doncs... Sí, és la de Tecnologia, les de... pràctiques,
Puericultura... Diguéssim, les de l'especialitat. Llavors, les altres, no els ha superat,
aquesta primera avaluació. Veurem què passa a la segona, no?
E.:Ella està amoïnada?
P.:Sí, jo una mica el que li deia és "Escolta, concentra't en algunes assignatures i les
altres, doncs, ja les faràs". I una mica la línia és: "No t'angoixis si no ho fas en un any,
perquè no tens per què fer-ho en un any. Tu estàs fent una feina ja, vull dir, a lo millor
no ho podràs fer en un any, potser hauràs de fer-ho en dos, però, ànim, no? vull dir, no
et desanimis, no? perquè si has arribat fins aquí, doncs... El que passa és que ella ha
notat un canvi també d'allà on venia perquè és nova aquest any aquí, no? Llavors, ha
notat un canvi, s'ha hagut d'adaptar i, bueno, ara... a veure què passa la segona
avaluació. Vull dir, ara, abans de que arribi, ja està una mica, diguem, en un entretoc
d'espavilar-se i veure com li va. Ella és conscient de que no li estan sortint les coses
com ella voldria, però també és conscient de les limitacions que té.
E.:I les limitacions són bàsicament d'aquest tipus, o sigui, del fet que estigui
treballant,...
P.:De feina... No, de feina i, bueno, clar, no té una estructura familiar a darrera i, bueno,
i ara si, a més a més... Ara, el problema que l'angoixa és que ha complert els anys i ha
de muntar-se la seva vida, no?. Vull dir aquest és un problema que ens angoixaria a
tots... en el seu lloc, no?. I és un problema que és molt difícil enfrontar-s'hi i, a més a
més, sol perquè...
E.:O sigui que són problemes bàsicament de les condicions que li toca viure. No són
problemes de que no pugui tirar endavant, o problemes de que no vulgui estudiar.
P.:Jo penso que no és qüestió de que no vulgui estudiar. Penso que és de que ho té una
mica complicat. Però continuo dient que no la conec lo suficient encara com per poderho dir, perquè només fa, doncs, aquesta primera avaluació que els coneixem.
E.:I com ho veuries: si no fos per aquesta condcionants, que ara ha fet divuit anys...

553

Annex 3

P.:Jo em sembla que seria una bona estudiant. És una opinió, eh, perquè evidentment
sempre fer futur, fer prediccions d'alguna manera en aquest sentit, no pots posar la mà
mai al foc. Però penso que seria una estudiant normal, una estudiant que se'n podria
sortir.
E.:O sigui, penses que podria continuar aquests estudis...?
P,:Jo crec que sí, aquests estudis els podria fer, penso. El que passa que és clar, està per
domostrar. A veure, en aquests moments tampoc puc dir realment si els podria seguir o
no perquè encara està per demostrar. A mi em dóna uns indicadors que em fan pensar
que sí, que se'n podria sortir. Però, és clar, jo tinc una visió limitada de la meva
assignatura, i de les altres assignatures tothom va dir que s'hi esforçava tant, però en
algunes no hi pot anar-hi per qüestions d'horari, les altres no ha arribat perquè, bueno,
no ha pogut fer tot el que se li demanava. Llavors, és clar, llavors, els indicadors ens
fallen aquí, no sabem la causa... Quan una cosa falla hi ha molt indicadors diferents,
darrera hi ha moltes variables que hi intervenen, no?
E.tQuan dius que, d'alguna manera et fa pensar que sí, que pot tirar endavant...
P.:Per aquesta actitud, l'esperit aquest de voler-ho fer. Això és lo que potser destacaria,
no? i que em sembla que se l'ha d'animar molt perquè, això, no es desmoralitzi, perquè
sí que hi ha dies que sí que la veus que està desmoralitzada. És a dir, el que té de bo és
aquesta actitud i jo estic convençuda -però això ja és una opinió personal- de que si hi
ha l'actitud de voler aprendre, s'aprèn. El que està claríssim és que si no hi ha aquesta
actitud de base, per més que s'hi esforci... Vull dir, no, que s'hi esforci no perquè ja no
hi ha... Vull dir, per més que s'intervingui, doncs, no es tira endavant. Llavors, en aquest
cas, aquesta primera predisposició hi és. Ara, després, les dificultats tècniques de cada
matèria, això ja no sé dir-ho clarament perquè no ho sé, no ho he pogut avaluar.
E.:Una mica es tractava d'això, de la teva impressió, no? Evidentment, no se sap què
passarà.
P.:Sí, el que passa que em sembla que és una impressió limitada. I saps què passa? Que
hi ha alumnes que potser me n'he pogut fer una més una idea que de l'Imma perquè, a
més a més, ja et dic, eh, precisament la meva assignatura és una de les que ha de faltar. I
falta, a vegades, a la semana, un dia segur, normalment. De tres hores, en falta una...
doncs, és... és un tant per cent molt elevat. I hi ha algun dia que encara, a més a més, ha
de faltar. Llavors, vull dir, quan no ve, es posa al dia i... I jo li miro de compaginar que
pugui fer els exàmens, i si un dia no està a l'hora de fer l'examen, no està. Però, és clar,
això vol dir que aquest contacte que tenim queda limitat a molt poques hores. Per això,
que potser d'altres alumnes del mateix grup en puc saber molt més que no d'ella en
quant a aquestes apreciacions, no?
E.:I, ara que deies això, que ella és posa al dia... normalment, és una noia que va portant
les coses al dia? Ho intenta, almenys?
P.:Clar, és que, nosaltres, en la meva assignatura, hem fet un pacte de flexibilitat,
d'alguna manera, no? I, llavors, no li demano: "Per avui m'ho has de portar" sinó que,
"Bueno, quan m'ho pots portar tu? Pues m'ho portes" .És clar, és una situació flexible, a
més a més no ha creat conflicte a nivell de grup això perquè tots són conscients que està
treballant i tots coneixen més o menys -més o menys, perquè és una persona molt
reservada i a més a més molt gelosa, i amb tot el dret, de la seva intimitat- i llavors, no
és una persona que hi dongui molt d'accés. I això és totalment respectable però, és clar,
també dóna poca informació.
E.:O sigui, ella és més aviat així...
P.:Es manifesta -no sé si és- però es manifesta reservada. Llavors, les altres... la gent
del curs té molt clar que ella té dificultats per poder venir i ningú ha posat cap problema
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perquè amb ella puguis establir un tracte diferenciat, per dir-ho així. No fer diferències
però sí un tracte diferenciat.
E.:I amb els companys, és ben acceptada?
P.:Es relaciona amb el grup. Es relaciona amb el grup. És que el grup classe són molt
nombrós. De fet, la tutoria és de trenta-nou/quaranta. A més a més, a la meva classe hi
vénen alumnes d'un altre grup, vull dir que el grup ve a ser d'unes quaranta i pico de
persones, quaranta-un, quaranta-dues, de vegades. Llavors, d'alguna manera es fan
grupets, eh, en la relació ho veus. A més a més, com que ja... un grup de la classe ja
venia de segon, però altres són noves adquisicions d'aquest any, s'han anat fent grupets,
i en el seu grup està ben acceptada, es relaciona i es veu que se l'aprecia.
E.:I amb els professors?
P.:Penso que sí, que la relació és bona. Ningú m'ha dit mai res d'ella. Al revés, vull dir,
els professors, la tendència també és d'ajudar-la en el que puguin si els hi ha explicat, i
ho ha dit que és que no surt tan bé... Tothom diu que si no pot més, doncs, no pot més,
vull dir, no passa res.
E.:Has pogut veure si ella té preferència per algun tipus d'activitat, per exemple, si li
agrada més escriure, si li agrada més respondre unes preguntes, o estudiar...?
P.:Jo penso que és una persona que pensa bastant i, llavors, vull dir, lo que és
raonament veus que ho elabora correctament. Ara, quina preferència té? És difícil.
Tampoc ho sabem perquè ella fa les coses que se li demanen a la classe. Si tingués una
hora de tutoria sí, perquè llavors pots veure com actua en diferents situacions, però, de
fet, aquí, ella segueix la pauta que es va marcant, i si ha de fer una cosa, la fa. Redacta
bé, presenta les coses correctament...
E.:Em dius que redacta bé. Escriu i s'expressa...?
P.:Jo diria que correctament. Ni excepcionalment ni... Correctament, seria, no? Vull dir
que sí. El que passa és que el nivell d'expressió no és pas que sigui, en general, molt bo,
llavors seria correcta dintre de la norma, de la norma, vull dir, del grup que està i de lo
que són els estudis de Formació Professional de tercer. Ara, la classe aquesta que està
ella hi ha un grup d'alumnes bones i que, doncs, tira endavant, i ella no queda pas
enrera, doncs, quan... quan pot fer-ho, o vol fer-ho, o se sent motivada per fer-ho... tot hi
acompanya.
E.:I quan una cosa no li surt bé tendeix a atribuir la causa que no li ha sortit als altres
o...
P.:Més aviat diria a les circumstàncies, és a dir, és que no ho he pogut fer. No sé fins a
quin punt, o fins a quin grau, això és cert o hi ha... a veure, això és un gran calaix de
sastre i aquí poden haver-hi també moltes entrades diferentes. Llavors, una mica ella diu
que ella s'esforça però que no se'n surt perquè la condició no és favorable i que no se
n'està sortint. Llavors, jo, lo que sí tinc ganes és de fer una sentada tranquil·lament i dir:
"Bueno, exactament, per què no te'n surts? De quina manera...?". El que passa que jo
això esperava fer-ho ara, amb aquesta segona avaluació, perquè... per donar-li una mica
de temps, sobretot perquè ara tenia que resoldre altres qüestions potser més importants
que l'estudi. I ara, diguéssim, forçar-la en aquesta situació no em va semblar convenient.
Això s'ha deixat que passés perquè ara a finals de gener feia, havia de fer el canvi, i
entre finals de gener i aquest mes de febrer i, llavors, vull dir, una mica com a tutora el
plantejament que em vaig fer és dir: "Bueno, ara que solucioni els problemes bàsics i,
després, parlarem de lo que... dels estudis". Que això fóra ideal haver-ho fet abans
perquè la segona avaluació està al caure, sí, però... Quan estem preocupats per una
assumpte més important, és lo primer, és normal. Aquesta és la impressió, eh, potser...
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Respecte a això, a aquesta pregunta, no penso que doni la culpa als professors, de dir:
"És que no m'ho expliquen bé" o això. No, més aviat diria que ho atribueix a que no s'hi
ha pogut dedicar, o que no s'hi ha esforçat prou.
E.:O sigui, d'alguna manera ho atribueix a alguna cosa que ella pot..
P.rQue ella pot solucionar.
E.:...pot controlar.
P.:Exactament, exactament. No és un factor extern que li vingui imposat sinó que és
una cosa que ella sí, ho podria controlar. O, potser en algun cas, la matèria també U
costi. Això també ho reconeix. Però, no sé fins a quin cert grau és qüestiona la matèria o
és que ella veu que no se'n surt, és a dir, que no se'n surt perquè no s'hi dedica o no se'n
surt perquè la matèria és àrdua. Això no ho sé.
E.:Tinc unes preguntes que són pensades en general i que, per aquest cas, potser seran
difícils de contestar. Per exemple, si dedica molt temps a estudiar. Suposo que dedica el
temps que pot en funció...
P.:Sí, una mica a l'escapada, eh.
E.:I és constant? S'organitza?
P.:Sí, és constant. Sí, perquè si no s'organitzés... Bueno, s'organitza, almenys, en lo que
se n'està sortint... Sí, perquè, si jo li dic: "Doncs, mira, tal dia fas l'examen", el fa. Per
tant, s'ha d'organitzar perquè si no... Va, diguéssim, amb un ritme diferent.(pausa)
Els demés l'ajuden, eh, li deixen apunts...
E.:L'ajuden?
P.:Sí.
E.:Ella sol demanar ajuda quan no entén una cosa? Li és fàcil demanar ajuda al
professor?
P.:Fàcil penso que no, el que passa que... ara, almenys a mi, s'ha acostumat a demanarho més. Però és una persona que, al principi, primer, és una mica com reservada, jo
diria que més aviat una mica tímida en aquest sentit. Tothom quan entra en un lloc nou
ha de prendre mesures, no? I per això ara aquesta segona avaluació, almenys a mi sí que
em pregunta si una cosa no ho entén. I si no, jo també intento preguntar-li directament.
Llavors a vegades no sé si és que ho provoco però... però penso que no, que ja hi ha
hagut més aquesta confiança. El que passa que no sé si ho fa amb tots els professors.
E.tSuposo que el que et preguntaré depèn del que se li demana en les assignatures, però
ella pren apunts? fa resums?
P.:Lo que ha de fer, que se li demana, en el meu cas, ho fa. Ara, en les altres matèries,
és clar, és que estem parlant de que l'Anglès l'ha suspès, el Català l'ha suspès, la llengua
castellana l'ha suspès, ha suspès també la Física... Perdó, la Química, i la Història, (ho
va mirant de l'acta) vull dir que són assignatures fortes, i són assignatures
instrumentals, d'alguna manera. Llavors, és clar, quan... per exemple, t'ha dit això, que
redactava amb correcció però, és clar, aquesta correcció, es veu que en Llengua catalana
i en Llengua castellana no és suficient perquè ha suspès, no? No se n'ha sortit.
E.:Diries que li agrada més treballar en equip o treballar individualment?
P.:Individual, diria, diria. El que passa que si ha de treballar en equip també col·labora.
El que passa és que, és clar, si no segueix el mateix ritme que tota...
(Interrupció. Entra algú al despatx i es comenten coses)
P.rOn estava?
E.:Això del treball en equip.
P.:Ah! Si li he demanat de fer-ne, pues ho fa també, perfectament. El que passa que a
mi em fa l'efecte... A més a més això, que si no va ben bé amb el ritme, si un dia falta i
l'altre... integrar-se en el grup de treball també costa molt, no? De totes maneres,
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tampoc és que hàgim fet gaires coses a nivell d'equip com perquè ho poguem valorar. El
treball, essencialment, ha sigut individual.
E.:I, per exemple, quan ha de fer una tasca concreta, per exemple, una redacció, has vist
si ella es planifica, si pensa el que hi vol posar...
P.:Sí, pensa primer i després escriu. Jo diria que té una estratègia que pensa primer i
després escriu.
E.rAixò ho fa... Es podria generalitzar als altres tipus de feines o no?
P.:Jo diria que sí, que és una persona que primer pensa. A mi em dóna aquesta
impressió, una mica per veure com el seu tarannà... És madura en aquest sentit i... i està
acostumada que vol treure... a veure, vol treure operativitat a lo que fa. Llavors, si no
pensa abans... Jo diria que sí.
E.:Diries, doncs, que és una persona reflexiva més que no impulsiva? O sigui, les
coses...?
P.rSí, primer les pensa i després les fa, sí. Es manifesta més així, diria jo.
E.:Abans també m'ha semblat que deies que li agrada aprendre coses.
P.rSí, està oberta, el que passa és que, és clar, està oberta fins on pot. I amb això vam
coincidir tots els professors. A veure, quan la vam avaluar jo volia incidir una mica el
perquè li havia anat malament l'Anglès o per què li havia anat mal... Una mica el que els
professors me van venir a dir: "Mira, està fent el que pot. Doncs, a veure, no l'angoixem
més i veurem el que passa". I, a veure, no va ser una persona que en parléssim molt a
l'avaluació precisament per això, perquè tothom li va voler donar com una segona
oportunitat, perquè va veure que... de veure què passaria. Donar una mica aquest marge
de temps: ara ha arribat nova, s'ha d'acoblar, és una persona que està treballant, és una
persona que mostra interès però que té dificultats i així... vull dir, à veure què passa. I
una mica estem en aquesta fase. Ara, per això estic esperant la segona avaluació. I no
n'he tornat a parlar amb els professors. No els he cridat i els he preguntat: "Escolta, com
et va l'Imma.?" Perquè això, ara, ho farem en la pre-avaluació, que precisament
començarem, doncs, la setmana que ve. Vull dir que potser, si t'interessa doncs tornarhi, jo què sé, o quan estigui la segona avaluació o d'aquí... tres setmanes, doncs, suposo
que trobaria més informació en aquest sentit i, si no, doncs miraria de tenir-la. Sapiguer
exactament... És que, és clar, jo no sabia quin tipus de preguntes voldries fer. Llavors, si
t'interessa això, inclús podries em pots trucar per telèfon. Jo demanaré més informació
als professors, a veure com els hi va ara.
E.rSi veig que... qui hi ha alguna cosa potser sí que et demanaria...
P.:A mi no em costa res. Podem quedar un altre dia..
E.:Primer miraré el que m'has comentat...
P.rPerò, a més a més, llavors, per exemple, si veus alguna incongruència, perquè a lo
millor, doncs, en surt, ho podem pensar...
E.:No crec...
P.rDoncs, vinga, seguim. No, l'única cosa que em sap greu és que no et puc dir, per
exemple, així i així perquè, ja et dic, en l'avaluació tothom va defugir una mica de
parlar-ne, tothom va tenir la mateixa impressió de que era una noia que tenia... s'hi
esforçava... Una mica la impressió general va ser de dir: "És una noia que s'està
esforçant tot el que pot: no l'angoixem. Esperem, donem-li aquesta oportunitat, i si ara
no s'ho treu amb un any, s'ho traurà amb dos anys. I que faci el que pugui". A veure, tots
la vam veure prou madura perquè ella ja estava enfocant el problema. Vull dir no és
d'aquelles que se li ha de dir: "Escolta, ja te'n dons compte de com està la situació? Ja
te'n dons compte de que estàs suspenent?". No, ella ja n'era prou conscient d'aquesta
situació.
E.:O sigui, a ella la veiem com més...
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P.:Responsable, com una persona madura i responsable. Ojalá tothom fos tan madur i
responsable. El que passa que... no tothom és bo que hagi passat experiències dures, no?
Suposo que aquestes experiències l'han obligat a... És molt més madura que molta gent
de la seva... De fet, també és una mica més gran, eh, vull dir, això també... Ara, no ho
tinc aquí però d'edat també és més gran. Divuit anys ja.
E.:Ha de fer els divuit?
P.:Els ha fet ara, ara ha fet els divuit. És una mica més gran que... Però hi ha gent més
gran també a la classe, eh, que no es nota que sigui més gran. És normal, s'han
d'espavilar.
E.:Ja m'has dit abans que no el seu no era un "gran" rendiment però que per la situació
que ella es troba sí que és...
P.:Sí. Diríem que té un rendiment satisfactori. Ara, satisfactori no vol dir que sigui un
rendiment suficient a nivell de notes, perquè això, evidentment, no ha sortit així. Però sí
que és un rendiment satisfactori des del moment que fa tot el que pot. I que, a veure, si
és una persona brillant? Jo tampoc diria que fos una persona brillant però que se'n
podria sortir bé sí, si tingués l'oportunitat, perquè té... té recursos i té ganes de fer-ho,
vull dir, podria ser una noia que... això ja és una cosa molt particular, podria ser, per
donar-li una nota, una noia que podria treure entre un bé i un notable, vull dir, que
llavors... Inclús més no? perquè sempre podem rendir més. Però perquè te'n facis una
mica la idea aquesta. Ara, no sé d'aquestes altres assignatures, jo parlo principalment
per de la meva.
E.:Diries que hi ha algun aspecte de l'entorn seu que...
P.:... que la perjudiqui?
E.:No, al revés, que d'alguna manera...
P.:Sí, li ha afavorit que és madura i al ser madura sap lo que vol. Sap més lo que vol, no
vull dir que sap lo que vol... (posant èmfasi en el "més") però almenys sap més el que
vol. I també té molt clar ( ) que no pot perdre temps. No ve aquí a perdre el temps. A
veure, em sembla que té clar els interessos de perquè està aquí a l'institut. Em sembla
que davant d'una actitud davant l'estudi és molt clar saber per què un està aquí, si
realment vol estar aquí i, un cop està aquí, vull dir, quina és la seva situació. Penso que
aquestes preguntes ella les té clares, no? El que passa que no està massa animada...
inclús, potser no se'n sortirà. Vull dir, penso que aquí és la nostra feina. I ho ha de
valorar, ha de valorar si l'esforç que li suposa li compensa o no. I això sí que és una
decisió personal, però nosaltres l'hem d'animar perquè continuï. Però aquestes preguntes
bàsiques de reflexió sobre per què està aquí, si ho vol fer-ho, si ve aquí a fer algun altre
tipus d'activitat, no. Ella ve aquí perquè vol aprendre i es vol treure aquesta titulació.
Perquè veu que ella s'ha de defensar a la vida i té ganes de ser algú. Té ganes de tenir la
seva feina que li permeti una situació econòmica determinada i que li permeti, no sé,
portar un tipus de vida, suposo.
E.:O sigui que diries que és una qüestió personal que no pas que hi hagi algun aspecte
de l'entorn que d'alguna manera...
P.:Jo penso que sí, que l'entorn l'ha ajudat a madurar. L'ha obligat a madurar i se n'està
sortint. Perquè a vegades l'entorn pressiona i explota, no? Doncs a ella l'entorn l'ha
pressionat, i se n'està sortint. Diria això. No sé si m'explico prou bé però és una mica la
idea aquesta: s'ha vist obligada a madurar i ha reaccionat. I ella té moltes ganes i té molt
clar que ningú no li regalarà res i que, si vol alguna cosa, ho haurà d'aconseguir per
l'esforç. Aquesta idea de que és amb el seu esforç que aconseguirà les coses jo penso
que sí que la té arrelada, eh. Per això tots hem valorat que és una persona madura.
E.:Em sembla que no tinc cap més pregunta...
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P.:Sí, quant a això del rendiment, això que t'he comentat que podria ser una persona de
bé o notable, vull dir, jo qüestionaria, en general, això: que si fos una persona que s'hi
pogués dedicar podria ser una persona que superés el curs, vull dir, ni amb unes notes
brillants però, allò, amb correcció.(riu) Em sembla que està tot barrejat!
E.:No, què va!
P.: Ja te'n sortiràs, després, quan transcriguis? Quina cosa més pesada, no?
E.rNo. Pesat quan n'has de transcriure moltes. Però llavors també fa... No, no, però ja és
això: una mica la teva percepció de com la veus en ella. Potser tampoc no... Vull dir, les
preguntes eren bastant generals...
P.:Per orientar-se.
E.:... i per orientar una mica.
P.:Doncs, no sé si ens hem deixat alguna cosa? Jo ja et dic que la meva opoinió d'ella és
una opinió favorable. El que me passa és que penso que si necessita ajuda l'ha de
demanar més, vull dir, ha de confiar. El que passa que també entenc aquesta... que no
confiï massa perquè, de fet ella té molt clar que el seu problema és seu i se l'ha de
resoldre ella. I que els demés l'ajudarem tangencialment. I suposo que no hi ha arribat
pas fàcilment a aquesta conclusió. Jo quan vaig parlar amb ella, almenys el que em va
transmetre és això: molta motivació. Ja fa una mica de temps. Va ser aquest curs però ja
fa més d'un mes que vaig parlar amb ella i estava molt motivada i amb molts ganes de...
I que nosaltres l'ajudarem en tot el que poguem. Vull dir, això també ho tinc molt clar.
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ENTREVISTA AL CAS 4 (15-11-93)
Entrevistadora:Quants anys tens?
Noia:Dieciséis.
E.:I on estudies?
N.:A1 ÍES de Santa Coloma. Al Instituto.
E.:A l'Institut. Es el Public.
N.:Mm mm. Segundo de FP.
E.:I quina especialitat fas?
N.:Administrativo.
E.rT'agrada?
N.:Sí, bastante.
E.:Com et van anar les notes l'any passat?
N.:Me quedó una y la recuperé.
E.:I aquest any, com ho veus?
N.:De momento, sólo he suspendido un examen.
E.:Ja heu fet exàmens?
N.:Ui sí. Hoy he hecho el de Derecho. Y mañana, digo el miércoles, uno de
humanística, haremos. Ahora empezarán a venir todos los exámenes porque... ya vienen
las vacaciones de Navidad.
E.:Tu com et veus com a estudiant?
N.:Oi, fatal, me veo fatal... (amb contundencia) Desorganizada... Nunca hago los
deberes... Bueno... (no sé què diu dels exàmens)
E.:No fas mai els deures?
N.:Hombre... nunca, nunca... Más que nada no tengo tiempo, no? porque voy aquí, voy
allá, pero sólo estudio antes de los exámenes. Los deberes... nunca, nunca los hago.
E.:I no et diuen res, a l'escola?
N.:No, porque los hago antes...o...
E.:Ah, bé, ho fas quan... així, els fas.
N.:Ah, sí...
E.:Els fas o no els fas?
N.:Pero quiero decir, dice: "Esto en casa para el lunes y tal". Yo una hora, un minuto
antes lo tengo copiado y ya está, no?
E.rAhhh
N.rSoy muy desorganizada, muy desorganizada. Nunca,... nunca encuentro nada. O sea,
una hora antes digo "qué es esto, y qué es esto? O sea, me tengo que organizar una hora
antes de ir a clase porque si no, no me entero.
E.:Tu creus que ets desorganitzada, no? així. Què és el que et va més bé de les
assignatures? El que et va anar més bé fins l'any passat.
N.:Pues... Inglés, Tecnologia.
E.:D'Anglès vas a classes, no? a més a més...
N.:Sí, (je, je) ...Tecnología y... no sé. Un poco todo, más o menos todo lo saqué... Una
misma asignatura que te gusta pues, por ejemplo, habrá algún tema que es difícil y otro
que es muy fácil. Pero me tira más el Inglés y la Tecnología.
E.:I el que et va pitjor?
N.:Ui! (...) Las Mates.
E.:Les Mates. I el Català?
N.:E1 catalán, no, el catalán me va bien. Lo que pasa es que no lo hablo, pero...
E.:Ja, però de cares a l'asignatura?
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N.:Sí. Yo me he quedado fascinada con el avance que he hecho, digamos. Porque el año
pasado, en Catalán... ¡unas faltas! ¡Ai! ¡Pero qué faltas, eh!
De un... de un texto... o sea... Y ahora, tres o cuatro, máximo, sabes? Ya ves.
E.:Está be, no?
N.:Será porque he leído mucho, últimamente. El viernes pasado me leí un libro en tres
horas. Me gustaba tanto...!
E.rT'agrada llegir?
N.:No es que me guste leer pero estaba con ese libro y no podía dejar de leerlo.
E.:Quin era?
N.:Era "Com un miratge".
E.:No l'he pas llegit...
N.:Es muy bonito. Es un poco infantil, pero...
E.:Bé, però a vegades també están be. Jo també llegeixo... A mi m'agraden els Astèrix.
De les coses que et posen de deures, què et sents més capaç de fer? quin tipus de coses
dius tu: "això em sento més capaç de fer-ho...
N.:Hombre, los deberes, todos. O sea... a veces los hago, no? Los de Máquina, pues,
fáciles. Te pones ahí viendo la tele o escuchando música y te va saliendo. Y los de
Inglés, pues, nunca tengo deberes porque en la clase, bueno, dan el nivel muy bajo, no?
y claro, yo voy más alta... y hay deberes que yo los hago en tres minutos y a lo mejor
llevan ahí una hora pensando y no sale. Y no. Los deberes como se hacen en clase, no,
en diez minutos...
E.:T'agrada anar a l'Institut?
N.rSí.
E.rT'agrada. Per què t'agrada?
N.rBueno, pues, me gusta porque... no sé... porque si estaba aquí, o sea, no sabría lo que
hacer sin ir al colegio, sabes? Y además que conoces más amigos... y estudias.
E.:Sempre t'ha agradat anar a l'escola?
N.:Sí, siempre, siempre.
E.:Mmmmmm
N.:A mi hermano nunca le ha gustado pero...
E.:A tu sí. I a l'escola, quan feies vuitè, t'anaven bé les notes?
N.rSí.
E.:Anaves també aquí a Sta Coloma?
N.:Sí. Hace casi cinco años que estoy aquí.
E.: Ja. I què és el que llavors d'anava bé? Tot, també?
N.:Todo menos Mates, (riu) Bueno, siempre al final aprobaba, no? pero... un desastre.
O sea, lo entendía todo muy bien pero a la hora de hacer el examen me ponía tan
nerviosa que... bueno..
E.:Et poses nerviosa, en fer exàmens?
N.:No, ahora, no. Antes, mucho. Los de matemáticas sobre todo. Pero ahora no. Hay
gente.."Ai, que no voy a aprobarlo!"... Si apruebas, bien, si no, también.
E.:I, a veure... Els deures... dius que no els fas gaire però... t'agrada fer-los?
N.rSí... porque... sí porque... Más que nada los fines de semana sí que hago los deberes.
Y sí, porque te entretienes y como sabes hacerlo pues... por ejemplo, Tecnología, un
ejercicio será de cuatro o cinco hojas, y claro, como sabes hacerlo y todo es correlativo,
pues... te distraes, y te pasa el tiempo volando. A mi sí.
E.:Què t'agrada més fer de deures? Quin tipus de deures t'agrada més fer?
N.rTecnología.
E.:Què us posen, però?
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N.:Pues... no sé. Nos dan una, un ejercicio, y a partir de ese ejercicio tenemos que
hacer... l'"organització", 1'"assentament de període", la "comptabilitat", todo eso.
E.:Aixó t'agrada?
N.:Sí.
E.:I... a veure... Les notes com te van anar l'any passat? Què vas treure de notes?
N.rPues, en Inglés saqué, la primera y segunda evaluación, notable, y en la última, pues,
excelente. Porque, no sé... Pues, en Tecnología, la primera la suspendí, pero las otras las
saqué notable. Entonces, recuperé. Y todas...bien, suficentes tuve en Matemáticas (riu).
En Catalán tuve suficiente pero al final me quedó "bien". Y Castellano también me
quedó "bien" Y las otras, Gimnasia, o sea, notable me quedó porque hacíamos judo y,
no sé no me acuerdo
E.:O sigui, una mica de tot
N.: Sí, bueno, en la última evaluación me quedaron tres: Matemáticas, Catalán y
Castellano. Y recuperé catalán y castellano, y en setiembre recuperé la de Matemáticas,
y ya está.
E.:I quan anaves a l'escola, quan vas fer fins a vuitè també treies aquestes notes, més o
menys?
N.:Bueno, yo creo que peores. No sé, mira: de primero a quinto, muy buenas notas -o
sea, ahora no las tengo, no? pero...- o sea, muy buenas siempre: notable, excelente, y no
bajaba de notable y de excelente. Y a partir de sexto a octavo, me noté yo que bajaba. O
sea, será el cambio de mi casa a aquí, claro, el cambio ese fue... pues, depresión y tal,
pues, no mucho. Sexto, séptimo... y luego ya en octavo, cuando ya estaba mejor, pues,
ya comencé a mejorar.
E.:Et va anar bé. Ara estás be, no?
N.:Sí, sí, ahora sí.
E.:I tu, de tot el que fas a l'Institut i del que vas fer a l'escola, què et sembla que et
servirà més, de cares al futur?
N.:Hombre, el Instituto creo que vale más porque, por ejemplo, vas a un sitio a trabajar
y te piden estudios y vas con el graduado escolar... bueno, eso lo hace todo el mundo,
no?
E.:Ja. Però de les coses en general, no? del que vas fer a l'escola, ha ha coses que tu
digui, mira, em penso que això em servirà més... ?
N.:Bueno, pues, de la escuela, no creo que me pueda servir casi nada, porque Naturales,
Sociales y todo eso... Aquí, sin embargo, el Derecho, sí, porque, te dice las leyes y todo
eso. Tecnología y prácticas y técnicas que es más o menos lo de Contabilidad y eso,
pues para ser secretaria, mecanografia... Más o menos del instituto casi todo, porque te
enseña un poco lo que es la vida, digamos, lo del trabajo.
E.:A tu t'agrada aprendre coses?
N.:Sí. Me gusta.
E.:Tu què n'esperes de l'institut, del que fas ara?
N.:Esperar? Yo creo que segundo sacármelo limpio y, si voy a segui el tercero, pues...
E.:Tens ganes de continuar? Si pots?
N.:Ganas, ganas de seguir, desesperadamente, como hay algunos de mi clase que "Ai!, a
quinto, por la fuerza", no, ganas no. Cosa que, no sé, se tiene que estudiar, digamos.
Ganas, ganas, no porque una se cansa de estudiar siempre, claro. Pero no... sí, yo creo
que lo puedo acabar.
E.:Però tampoc és allò que diguis: "Es que no vull, no vull estudiar.."?
P.:No, no, no. Hombre, si no quisiera estudiar, no estudiaria.
E,:Bé, ja m'has que les assignatures que t'anaven més bé eren Tecnologia, Anglès, i el
Català l'has millorat, no? I les que et van pitjor?
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P.:(...) que es Matemáticas, pero no te puedo decir nada más.
E.:I l'any passat, la que t'anava pitjor era Matemàtiques...
N.rBueno, peor, peor, no es que me fuese peor, porque es la que me quedó en setiembre
pero porque suspendí la evaluación, porque los otros: notable y bien, o sea... Pero este
año, de momento, igual. Este año, todas... voy bien, de momento.
E.rLLavors, per què diries que et va més bé Tecnologia, Anglès...
N.iBueno, Inglés, porque llevo toda la vida haciéndolo.
E.:Fa molts anys que fas Anglès?
N.:Sí. Y Tecnología porque, o sea, no es Matemáticas, pero es... no tienes que estudiar,
no tienes que saber... bueno, no tienes que empollar, digamos. Eso ya lo sabes, tienes
que comprender y, claro, yo enseguida comprendo, sabes? Entonces claro, con que es
comprender, pues, va saliendo. A mi lo que sea de comprender, pues, se me dará mejor
que no... bueno, estudiar sí porque yo cojo un libro una hora o así y me lo empollo, no?
pero no es lo mismo, no es lo mismo porque tienes que estudiar ( )
E.:Sí, si, sí. Et costa concentrar-te en fer els deures, estudiar i així o no? o depèn?
N.:Pues mira, para yo ponerme a estudiar tengo que estar...pero mal! Por eso digo yo a
veces que no sé ni cómo me salen los cursos. No sé, yo estudiar, por ejemplo, hoy he
tenido el examen de Derecho, te he dicho, no? y ayer, o sea, no tenía ganas de estudiar,
no había estudiado nada! Y en el tren, digo, bueno, voy a mirármelo un poco, a ver, para
que sepa alguna pregunta. I empecé a estudiar. O sea, me cuesta ponerme, pero cuando
me pongo, me pongo, sabes?
E.:Ja. O sigui, quan tu et poses a estudiar...
N.:Sí, enseguida, enseguida lo memorizo todo, enseguida.
E.:Tens bona memoria?
N.rMucha, mucha.
E.:Sí?
N.:Sí, y además que todo el mundo me lo dice. Así como la Dolça -la Dolça es una
amiga mía que es psicòloga- y a veces me ha hecho exámenes de esos que yo le he
dicho: "A ver cuánto tengo de inteligencia, no sé qué, y tal", sabes? Y dice que sí. Y mi
hermano también, lo que pasa que mi hermano no quiere usarla.
E.:Quan tu fas una cosa que et posen a l'escola, una feina, no ho sé, siguin deures o
sigui una cosa de la classe, i no et surt bé, què... com et sents?
N.:Pues, normal. Si me ha salido bien, pues bien, y si no, también ( ) Por qué... o sea,
yo intento de... Por qué no puede ser así. Por ejemplo en inglés hay alguna palabra que
no sé y quiere decir una cosa, y hay dos profesores -claro, tengo dos- uno me dice una
cosa y otro, otra. Y digo, oye, pero qué puede ser. Entonces resulta que es las dos cosas,
que en inglés una palabra, signiñca diferente.
E.:Quan no et surt bé una cosa tu normalment...
N.:No me desanimo.
E.:... i normalment dones... trobes alguna raó, o sigui, quan no et surt una cosa bé
penses "és que és el professor..., és que el tema és molt difícil..."
N.rCuando yo hago algo mal no es culpa de los otros, es culpa mía por no haber
escuhado o por no saber el tema. I si un tema es difícil... No sé, nunca es difícil un tema.
Es difícil, claro, si estás por ahí: "Oye, cómo té va el fin de semana?", pues claro que es
difícil, todos. No, yo intento... o sea, el error... no sé, yo sé que está mal; a veces no lo
comprendo pero digo: "mira, está mal". Pero, no sé...
E.:I quan et surt bé una cosa?
N.:Pues, mira, bien.
E.rEstas contenta.
N.:Hombre, sí
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E.rAra parlem una mica dels mestres que tens, i així. Tu què creus que els teus
professors pensen de tu com a estudiant?
N.:Pues muy fácil. De momento, nadie me ha echado de la clase. Es que no me hago
notar en la clase, digamos, no me hago notar. Pero la de catalán, bastante, sabes?
bastante y claro, la de Catalán siempre está haciendo bromas conmigo, es que no sé
qué... Y no.., yo, yo nunca he tenido manía a los profesores ni nada de eso. Yo nunca he
dicho "Ai!, este me tiene manía, este también"
E.:Ja però, a vegades, no ho sé, no vull dir que tu hagis de teñir manía sinó, tu, peí que
veus que els professors fan o et diuen o així, creus que ells tenen un bon concepte de tu
com a estudiant o...?
N.rHombre, sí, bastante. Por ejemplo, la de prácticas. La de prácticas ya es el segundo
año que me tiene y siempre que mira la nota de comportamiento me dice: "Bien, pero
no te has dado ( ), no sé qué!" Claro, no sé, yo creo que bien. Y la de Inglés sobretodo.
Es que ya, levanto la mano, y ya no me dice "Tú", es que ya no me lo dice!. Yo le digo,
"-Pero por qué no me..." "- Hombre, hay muchos que no saben. Tu ya sabes demasiado"
Digo "- Ah, pues bueno".
E.:I a l'escola, quan anaves a l'escola, què creus que pensaven, fins a vuitè?
N.:Vuitè. Porque tenia menos maestros. Ahora hay... porque, digamos... Y, no sé, yo
hablaba con el Toni y los que tenía y... bien.
E.:Tu creus que ells pensaven que eres una bona estudiant?
N.:Sí... Hombre, siempre hay mejores. En mi clase hay una...
E.:Deixant de banda que n'hi hagi de millors no?
N.:...la Mercè P., también vive aquí en Sta Coloma, esa... se tira una semana por lo
menos estudiando un examen! Y después saca notable, no... O sea que, no es que... Yo
me tiro una semana estudiando ... ¡saco un sobresaliente! Y si es que me la tiro. Porque
yo me tiro... qué dices? una hora o dos y ya está. Sin embargo, esa chica, cada tarde
estudiando el examen, una semana o yo qué sé cuanto. Y... siete, ocho... nunca llega al
nueve, nunca llega al nueve. (Tot això no ho diupas amb un to despectiu sinó més aviat
d'admiració. Pel que fa a ella, parla sincerament, sense donar-se-les d'intel·ligent,
contràriament al que pot semblar pels comentaris que fa)
E.:Home, hi ha gent que necessita més.
N.:Sí, pero... es que parece lista, parece, pero no lo es, sabes?
E.:Bé, potser és normal de "lista" però ella té la voluntat de fer-ho... no sé...
N.:Se esfuerza mucho. Igual que la Silvia. Hay una también... que se lo empolla todo de
pies a cabeza y digo "Está mal empollárselo. Es mejor comprender, no?"
E.:Sí
N.:Pues si empollas: "Ai! pues ahora, esto va después de esto" Y te equivocas, te
equivocas enseguida. Como me ha pasado a mi hoy.
E.rNo t'ha anat bé el de Dret?
N.:No... Me ha ido muy bien. Sí, me ha ido muy bien. Lo que pasa que había un
concepto que me he equivocado. Pero después he pensado y no, sabes?. Pero si
empollas, digo que te equivocas, te equivocas.
E.:Home sempre es millor si ho entens. Si a més tens bona memoria...
N.:Claro, porque, por ejemplo, "Llei Orgànica" i "Llei Ordinària" -me ha salido eso,
no?- y, claro, yo lo he girado, no?. Y después lo he vuelto a leer y digo "si está al
revés!" Claro...
E.:Suposo que has tingut professors que t'han agradat i d'altres que no tan agradat tant,
no? Dels que no t'han agradat gens, com diries que eren, o per què no t'agradaven?
N.:Pues, bueno, el año pasado, había una que se llamaba ( ). A esa... no la aguantaba,
porque igual estaba de risa... "¡Eh, callarse, ya no podéis hablar!" (Ho diu en to greu i
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contundent), O sea que no la comprendía, era muy... no sé. Pero también... debía ser
porque hacía poco que se murió su marido, cuando estaba con nosotros. Claro, estaba
siempre de mala... de mal humor... poniendo muchos deberes, copias y, claro, todo el
mundo hablaba mal de ella, no? Pero si después... la conoces bien, no es tan mala mujer,
pero en las clases, no hay quien la aguante. Y este año mismo, o sea, no es que me
parezca mal a mi sino lo que le parece mal a la gente porque a mi los profesores... Hay
una de Castellano que era sustituía de la que está ahora... llegabas a la clase un minuto
tarde.... expulsado! O sea, esa, hablabas... ¡Expulsado! Y la clase estaba en silencio
completo, eh. Querías hablar... con la mano arriba, eh. Hasta, buf!, esa mujer era un
sargento. Hay muchos amigos mios que dicen "Ai! qué asco de profe! No sé qué" Digo:
"Qué dices, así es como tendrían que ser todos". Poque por ejemplo, la de Inglés: todo
el mundo tirando papeeeles, ueee!, así nadie se entera de nada. Pues menos mal que hay
algunos y yo que ya nos lo sabemos porque de la mitad, más o menos, pero si es así la
clase no te enteras de nada. Es mejor... yo siempre he dicho: " A mi me gusta más un
profesor que se hace respetar que no que otro ..."Va, a ver..." Había uno el año pasado
que se ponía... el pie aquí, así, se ponía así.(ensenya la taula) Y el periódico ( ) Con
razón suspendía más de la mitad de gente. Ponía el examen... nosotros: "Qué bien, no
hacemos nada". Pero después... el examen: "Qué es esto?". Claro, porque no te
explicaba nada.
E.:I els que a tu t'han agradat més com són, o com feien les classes?
N.rDoncs, mira, la ( ), la del año pasado de tecnología, es la que tengo este año, no?
Me gusta mucho porque, mira, se hace respetar, pero no es una sargento, o sea, la gente
le hace caso, es simpática además, explica pero muy bien. Tu no entiendes una cosa...
aunque sea muy difícil te la hace comprender. O sea que... es una profesora... de todo:
simpática, o sea, de todo. Tiene de todo, pa1 mi tiene de todo. Sabe explicar todo... se
hace comprender, y si tienes algún problema igualmente... todo...
E.:A veure, ja m'has dit que no t'agradava fer els deures no?
N.rNo porque, me siento... o sea, si estoy en el colegio, en el colegio. Pero si estoy aquí,
pues, otra cosa, no?
E.:Ja. I, encara que sigui en el col.legi: quins tipus -encara que no t'agradi gaire- però hi
ha algun tipus de coses que t'agradi més de fer de deures? Per exemple, suposo que a
vegades us posen fer una redacció, que a vegades us posen...
N.:A mi lo que me gusta más es escribir, a mi me gusta mucho escribir. O sea, cuando
no tienes nada que hacer... Pero mucho, mucho. O sea, es mi hobbi preferido, tú.
E.:Sí?
N.:A mí me dicen : "Oye Nenica, hazme esto" Y yo, "Bueno, va". Sabes? A veces en un
día hago tres i cuatro redacciones... Y cuando no tengo nada que hacer, me invento algo,
una redacción yo misma, sabes? Me gusta mucho, me gusta mucho, sí.
E.:Normalment els mestres que has tingut, quins tipus de treball feien fer, individual o
en equip?
N.rMás que nada decían que hacían en grupo, pero que se podía hacer individual.
E.:I tu què prefereixes?
N.:Yo, prefiero individual. Porque si se hacen en grupo, muchas veces ha pasado, uno
se pone: "Ah, yo no puedo venir" i claro. Si por ejemplo, se saca un notable por el
esfuerzo de dos o tres, a lo mejor hay dos o tres que no han hecho nada y estos también
se quedarán con un notable. Por eso yo siempre lo hacía sola. Bueno, siempre no. Los
primeros días de colegio, decía yo contigo, contigo... cinco o seis personas. Al final,
quien acababa haciéndolo: tres personas. Y al final dije, ya lo hago yo sola y que me
pongan a mi mi nota, y ya está.
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E.:A tu quin tipus de feina us posen per fer a l'escola? Una mica ara m'has dit que a
vegades us posen escriure, no?, però què us posen? estudiar? o...
N.:Así come en EGB te ponen muchos deberes, aquí, no. Aquí, o sea, esos ejercicios los
acabas en casa... o una redacción...- pocas veces. Este año, de momento, no- y pasar las
cosas a limpio, a máquina, por ejemplo Tecno... No, Tecno, no. Prácticas y Técnicas
tienes que escribirlo normal, y después en casa pasarlo a máquina. Pero trabajos así de
hojas y todo eso, no. El año pasado sí, más porque hice primero y, claro, te hacen más
de esforzarte, pero ahora ya no.
E.:I a tu com et sembla que aprens més coses? Amb quin tipus de feina?
P.rYo aprendo más explicando a los demás.
E.:Tu, explicant-ho a els altres.
P.:Sí, por poner un ejemplo, no entiendo... bueno, yo entiendo Matemáticas, lo que pasa
que sé... después no... no sé. Yo había una cosa que no la entendían y, claro, me la
preguntaban a mi. Yo tenía idea, más o menos. Y después se la acababa de explicar y le
digo. "¡Ai, pues si es verdad! Muchas veces es así, eh. Explicando me sale bie... O sea,
me sale.
E.:De les classes que has anat, quina recordes més bé, mes...?
P.:Todas, mira, no sé, recordar, recordar... la tutoria que no hacemos nada.
E.:A nivell de companys de classe, suposo que has tingut de tot no?
P.:O sea, de la clase? pimero, segundo, cuarto, quinto?
E.:SÍ.
P.:Pues el año pasado, en primero de FP. Era la mejor clase de todo el colegio. Todo el
mundo la envidiaba.
E.:Por qué?
P.:O sea, a la vez éramos gamberros... pero había mucho compañerismo. O sea, no
quiero decir gamberros, sino, por ejemplo, una persona hacía algo y se ponía toda la
clase "Este! este! este! este!". Allí, aunque fuese, o sea, no está bien, bueno, está bien,
pero no, todo el mundo nada eh, o sea nos teníamos que quedar un miércoles por la
tarde... todo el mundo se quedaba. O sea, mucho compañerismo. Y ahora este año nos
han separado y todos estamos... Vaya hombre. Ahora, en mi clase hay algunos del año
pasado también, están repartidos, no? pero sí, nos vemos bastante y a veces nos
"ajuntamos" y todo mucha gente.
E.:I a tu com t'agrada que siguin els teus companys de classe?
P.:Pues, por lo menos, que no sean falsos porque el año pasado en mi colegio había una
niña que se llamaba Judit P. que, por cierto, todavía no ( ) que por delante , oi! qué
chica!. O sea, le decías que... muy buena, sabes? y por detrás te iba insultando o... No
sé. Y a mi me gusta más que sean sinceros, o sea, si le caes bien o te gusta, vale, per si
no, "no quiero ser tu amigo". Que diga las cosas en la cara y no por detrás.
E.:Bé, suposo que tens amics...
P.:Sí, muchos.
E.:Tu què creus que pensen els teus amics, els teus companys de tu, també com a
estudiant?
P.:Hombre, pues, de momento, todo el mundo... Bueno, la María... el otro día saqué un
siete y medio de Física y Química, se pone "Ai!, qué inteligente que eres. Yo que soy
repetidora saco un cinco y tú un siete y medio!" y yo "Bueno". O sea, nunca hablamos
de eso, no? porque... Pero, a veces, no... dice: "Oye, estudias mucho o qué? Has
estudiado mucho, no?" y digo "No" y se pone "Y cómo es que apruebas?" sabes? Se
pone "Ah, es que ella es muy inteligente, claro". Me dan por "caso a parte", sabes?
E.rBé ja m'has dit que no dedicaves gaire estona a estudiar ni... Tu normalment entens
el que et demanen?
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P.:Sí, sí, perfectamente.
E.:No tens problemes, no? I quan, no sé, quan, per exemple tens un examen, tu
planifiques abans, o estudies, o estudies el dia abans, o...
P.:Cuando tengo un examen, o sea, si es de saber, entonces ya tienes que saberlo, no
tengo que estudiar. A lo mejor si es operaciones, o sea, Contabilidad, repaso un poco
para ver como se hace, o sea, el orden, porque contabilidad todo es orden. Y luego, si es
Derecho, como he dicho, pues estudiar una hora antes del examen, pues, no pasa nada,
no? Hay que estudiar. Pero, no, eh. Poco, poco. Me parece que ésta es la cuarta vez que
estudio entre este curso y el otro. Estudiar, a sea, estudiar, eh. Nunca... siempre... o sea,
leer un rato y puaj! Y escuhar en la clase, lo que es escuchar es más porque se te queda,
a mi se me queda antes... que me lo expliquen que no que leído.
E.rDe tot el que... a veure, de tot el que has après durant tot el temps que has anat a
escola -bé, a escola i a l'Institut-... abans t'he preguntat què és el que et sembla que
serviria més però ara és una mica preguntar-te què et sembla que és més, o què serà més
important per tu de tot el que has fet, i de tot el que has après a l'escola. No què et
servirà sinó... personalment, per tu, quines coses són més importants del fet d'anar a
l'Institut, d'anar a escola, de les coses que has après allà.
P.:No sé, yo... Bueno, yo el hecho de ir al Instituto no es solo por estudiar porque
también hay los amigos, no? y he aprendido también lo que son a veces las personas, la
forma de que son cada una. O sea, yo antes era tonta, bueno, no tonta: cualquiera me
engañaba. Sin embargo ahora, ya sé, en cuanto lo veo y habla un poco ya sé cómo es la
persona, sabes? Y yo veo que yendo al Instituto, pues que hay gente de todas clases. Por
ejemplo, antes ponerse: "Eres un hippy", "Ui, ese es muy malo porque va vestido así".
Pero después lo conoces y es un chico encantador, por ejemplo, no? Quiero decir que...
las apariencias engañan mucho también. Eso... Yo he aprendido mucho de eso y... me
sirve de lección porque yo antes decía: "Esa -por ejemplo- va siempre provocando",
digamos. Y "esa tía...". Y eso es como le gusta a ella vestirse. Si le gusta ir así... A lo
mejor es una tímida por dentro y nadie lo sabe.
Y de estudio, pues..., más que nada el Inglés. El verano pasado estuve hablando con una
inglesa en la playa, media hora. Y sor Pilar estaba delante, eh. Sor Pilar me preguntaba
cosas y yo se las decía, o sea, yo me pensaba que, claro, yo me ponía nerviosa porque te
quedas en blanco, de verdad, eh, no sabes lo que preguntarle. Pero claro, yo lo entendía
lo que me decía ella y entonces yo, después, lo contestaba. En vez de preguntarle yo era
al revés, sabes?
E.:Era ella que et preguntava...
P.:Y claro, entendía todo y entonces te pones más tranquila y ahí ya sale todo. Pero a lo
primero estaba nerviosa porque digo: "A mi no me va a salir, si yo no sé nada. Pero,
después, sale más de lo que te piensas.
E.:Sí ( ) Tu penses que hi ha alguna cosa de la teva, del teu entorn, de la teva vida
quotidiana que tu penses que t'ha servit, o que t'ha ajudat, més que t'ha servit, a anar
tirant endavant els estudis, i a estudiar, i a tenir ganes d'anar a escola...
P.:Pues, no sé. Yo siempre hubiera estudiado igualmente, hubiera estado aquí, o hubiera
estado en mi casa... Siempre hubiera estudiado igualmente, no se. Nunca me he
planteado eso.

Repostes del Cas 4 ais "Contextos d'Aprenentatge Autoregulat"
1.

No. Estar atenta. Y comprender el tema y, claro, discutirlo también. Si no , no te
enteras. ( )
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2.

3.
4.

5.

6.

Pues yo, primero, el título. Y sobre el título, o sea, pienso lo que puedo escribir.
Yo no escribo directamente porque si.,., después, te quedas en blanco y no sale.
Yo primero, porque si me dicen "Es la historia de un niño..." bueno, lo que sea,
no? yo me invento...me imagino lo que puede ser y después lo escribo. Yo,
siempre. O sea, hay gente que lo hace en sucio dos o tres veces y... Nada, no. Yo
me lo pienso y claro... O sea, me pienso el principio y me sale lo del medio y el
final... ya me sale.
(Normalment no les passa en net, a no ser que estiguin plenes de tatxadures.)
Cogía el ejercicio y lo hacía, y ya está.
No. Sistema no veo yo el sistema porque... Bueno, más que nada me gusta más
resumir. Resumir yo... estudiando... estudio más resumiendo... O sea, me lo
aprendo de memoria y después cojo un papel en blanco y apunto todo lo que me
sé, bueno, lo que recuerdo, claro. Y después digo: "Ai, mira, pues esto me lo sé y
esto, no" y entonces, cuando comparo, y entonces sé lo que tengo que estudiar
más y lo que tengo que estudiar menos.
(Diu que això del resum ho f a sempre. S'ho estudiï o no després, el resum el f a
sempre.- El resum el fa una hora abans defer l'examen).
Yo hago el resumen y ya estudio, no? porque ya lo entiendo, y después, o sea, si
tardo veinte minutos en hacer el resumen, después, la otra hora y cuarenta, estoy
estudiando, no?
Pues mira, decir: "Si no lo hago me ponen un cero". Hacerlo. Además que yo... si
me pongo a hacer los deberes es porque tengo ganas, siempre. Si no tengo ganas,
o sea, si yo no tengo ganas me pongo delante del libro y digo: "no sé hacerlo". Si
no tengo ganas no sé hacer nada, y lo dejo. Me pongo a escuchar música o lo que
sea. Si yo estoy haciendo deberes, si veo que no me sale, todavía quiero hacerlo
más. Digo "me tiene que salir" Y entonces me sale. Yo nunca, nunca he dejado de
hacer una cosa. Si no me sale digo: "me tiene que salir!" Miro la explicación, miro
la pregunta, la pregunta, la pregunta... y siempre me sale. Bien o mal, pero me
sale.
(Al pis bàsicament fa máquina. A casa seva no, perqué ha de cuidar els seus
germans, ha de fer feines. La majoria de vegades no fa res de deures. Diu que no
té temps) Bueno tiempo, tengo, pero... Diu que a l'institut fa les feines que els
posen molt depressa perqué li agrada molt escriure. Diu que les coses que l'altra
gent fa amb una hora ella les fa amb deu minuts.

(Quan s'acaba...)
E.:Bé, no sé, només una cosa potser no t'he preguntat massa i és: dels mestres que tens
que t'han agradat més, suposo que n'hi ha que t'agrada més com ensenyen que d'altres,
no? Els que t'agrada més com ensenyen, com... ho fan? La manera d'ensenyar.
N.rLa manera de enseñar? Pues... Leer, leer lo que eso y explicarlo, y hacer resúmenes
en la pizarra o esquemas. Y entonces, claro, dice: "Si hay alguien que no lo entiende...
que levante la mano. Si es uno y entonces va con él para explicárselo a él, para que los
otros sigan haciendo faena. Y si, por ejemplo, bastantes de la clase, pues nos lo explica
otra vez. Porque siempre hay alguno que no levanta la mano porque le da vergüenza, y
claro.
E.:Tu prens apunts a classe? Us fan prendre apunts?
N.:No, no. Bueno, en prácticas a veces sí, y en humanística, porque son dos exámenes
que son muy concretos, sabes? Te ponen una pregunta y si no lo sabes... A veces,
apuntes, según el día, porque ya, ya... el día... A veces tengo el día de: "¡hoy tengo que
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hacer todo limpio! Tengo que..." todo, sabes? y hago dos o tres hojas de apuntes, y otros
días que... bah! Mira, son días.
E.rAixò que em deies eren pràctiques i què més?
N.:Prácticas y humanística.

ENTREVISTA A L'EDUCADORA DEL CAS 4 (15-11-93)
Notes preses mentre feia l'entrevista perquè no m'ha deixat enregistrar-la.
La noia té un bon concepte de sí mateixa com a estudiant. Els professors mateix
li diuen.
Està molt contenta d'anar a l'institut com que ho entén tot molt bé, no té
problemes.
Diu que té alts i baixos pel que fa a la motivació però que en general fa esl
deurs. No li ha de dir res pel que fa a la feina de l'escola. Es pot dir que està
motivada.
Segons l'educadora el que més li costa és el Català i la Tecnologia.
Normalment s'esforça a fer bé les coses. Repeeix, si no li surt bé. No li fa
mandra.
Si no li surt bé una cosa, s'enfada. No tira la culpa als altres.
Ella vol seguir estudiant però això stà condiconat per la seva situació;
segurament li convindrà anar a treballar per poder-se independitzar. El que ella
vulgui no és el que podrà fer, segurament.
La relació amb els professors és bona.
Les assignatures, li van bé, en general.
Té geni, però quean la coneixen s'entén bé am bels companys. Té molts amics.
Entén bé les demandes. Es planifica bé, segons ella. Els deures i feines de
l'escola sempre passen al davant. Es responsabilitza. Es prepara els exàmens
amb temps, segons l'educadora.
No hi ha res que es pugui dir que li costi més que altres coses.
És més impulsiva que reflexiva.
Té uns bons ressultats i no hi ha res a destacar.
El que l'ha ajudat de l'entorn és que a l'escola on anava a EGB hi havia un bon
ambient, una bona companyonia. I els professors eren molt "macos", segons
l'educadora.

ENTREVISTA A LA PROFESSORA TURORA DEL CAS 4 (7-3-94)
E.:La primera qüestió que tenia aquí és si creus que ella es considera a sí mateixa una
bona estudiant. Tu què diries?
P.:Sí, ella em va comentar que reconeixia que era molt vaga i que, però bueno, que
podia fer-ho... que s'ho podia treure molt bé i que si ella no aprovava li fallava era
l'esforç, no? O sigui que suposo que ella deu veure que té possibilitats però que s'ho tira
una mica a l'esquena, no?
E.:I tu com la veus, la consideres una bona estudiant?
P.rBona estudiant, no, bona estudiant, no. Perquè o sigui... és lo que t'he comentat
abans: dins d'aquest grup de segon, bons estudiants, que s'ho treuen tot i ho aproven tot
en bones notes, n'hi ha tres o quatre, i prou. Comptant tots els segons, no? Però que
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podria, si s'esforcés, si treballés, s'ho podria treure perfectament bé, sí. Sí, sí. El que
passa que, què passa, no? que no treballa lo suficient. Treballa lo just, lo just per anar
tirant.
E.:I, més o menys quins resultats ha tret? Una mica els de l'any passat, en general?
P.:No ho sé.
E.:I aquest any?
P.:Aquest any, la primera li han quedat quatre assignatures, però justetes, és a dir, les
pot aprovar. No és que li hagin quedat amb un zero o amb un u, sinó amb una nota molt
justa però perquè més que res és ella que no acaba d'esforçar-se prou, o perquè ella no,
no...
E.:No n'hi queda cap de l'any passat?
P.:Sí que ni queda alguna de l'any passat...Sí.
E.:Era, més que res per si sabies una mica els resultats.
P.:Les notes que ella ha tret? No... no les tinc. Hauria de buscar les actes. Si vols,
després les mirem en un moment.
E.:Bé, si no et va malament... Més que res m'ajudaria a veure la tònica general.
P.rHauria de mirar les actes. No ho sé.
E.:D'acord. LLavors, diries que està motivada ella per venir a l'institut, per fer les
feines?
P.:Home, per venir aquí, sí, Per venir aquí sí. Perquè a mi me fa bastant la impressió
que quan ella està aquí desconnecta totalment de la seva vida familiar, de l'entorn de les
monges i tot això. I ella no explica que està allà amb les monges, o sigui, ella el que
explica és que... coses del seu pare i dels seus germans, i els nanos casibé no ho saben,
no? aquesta situació. Llavors ella trenca, ve aquí i és un altre món. I potser li agrada
venir aquí per això, no? perquè és el seu món, tranquil·lament. Ningú no fa preguntes ni
ella no explica res, no? I motivada per estudiar... com els altres: no massa, tampoc és
d'aquelles que passa de tot, però tampoc destaca per estar molt i molt motivada. Però és
la tònica general de tots els nanos, eh. És la tònica, no destaca.
E.:Quan els posem feines, ella està ben disposada a fer-les o no?
P.:Depèn de les assignatures. Hi ha assignatures -les concretes de l'especialitat:
pràctiques, administratiu, que serien típiques- aquestes sí, em comentava la professora
que la veus que que les fa amb moltes ganes i predisposició, de seguida agafa la
calculadora, a fer-ho, per veure si ho fa primer i tot això. Clar, depèn de l'assignatura.
Les assignatures que són més tipus rotllo, no? com la meva, Humanística,... aquestes
assignatures ja se les pren més tranquil·lament. Però aquestes específiques, sí, sí que les
fa amb més ganes.
E.:Ella normalment s'hi esforça a fer les feines? Mira de fer-les bé?
P.:Sí. Porta... porta bé les feines, no és massa desastre, no. Clar, és que l'has de
comparar amb altres nanos, no? I força bé, perquè n'hi cada un que et presenta cada
nyap, no? Vull dir no, bé, bé... no és perfecte però molt bé. Vull dir, força net i força...
E.:Diries, doncs que pel que ella fa, que tendeix a esforçar-se una mica.
P.rSí, sí, sí.
E.:Si una cosa li surt malament, diries que tendeix a atribuir les causes, per exemple, al
fet que el professor no s'ha explicat més, o bé ho atribueix al fet que no s'ha esforçat
prou, o més aviat ho atribueix al fet que a ella li costa i no ho sap fer?
P.:No, o sigui, ella sap molt bé que a ella no li costa. Llavors, ella i la majoria dels
nanos el que fan és atribuir-ho al professor, que no explica bé, o va massa depressa, o li
preguntes i no et contesta... Són les queixes típiques dels alumnes envers el professor,
no?. Llavors, quan parles amb ells i els hi dius, potser sí que et reconeixen: "Podria
treballar més", però "el professor va massa depressa", però "no explica prou clar". No,
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no és que sigui ella no? que no ho reconeix. Ja n'hi ha algun d'aquests que ja veuen ells
que no poden i no arriben. Però ella no és... no és aquest cas.
E.:Normalment, si veu que una cosa li costa una mica és dels que tendeix a anar mirant
que li surti o a deixar-ho, és a dir, deixar-ho...
P.:Si no li surt, ja està. Depèn de l'assignatura. N'hi ha... una assignatura que és
Humanística, que fan... -Humanística és Història- que no sé si és que té problemes amb
el professor o hi ha alguna història o què, que s'ho va deixar córrer, no?. O sigui, va fer
campanes i tot, en un moment donat, de les classes. Jo vaig parlar amb ella i vaig parlar
amb la professora, perquè parlés amb ella i que miressin d'arreglar-ho perquè, bueno, si
hi havia algun problema, o hi havia alguna cosa que no funcionava bé, que miressin de
solucionar, no? És a dir, l'única assignatura que té problemes ara, en aquesta moments,
és aquesta, que és Història. Ella que ella doncs va... no li entra, no li agrada, i és una
assignatura superposada... i ja està. En tinc uns quants més d'aquests. Vull dir que tapoc
no és l'única, eh, que li passa això amb aquesta assignatura.
E.:O sigui que amb les altres, més o menys ella es va esforçant, o sigui, si una cosa li
costa una mica doncs s'hi fa una mica?
P.:Sí, bueno, no sé ben bé. Però almenys els professors no m'han comentat que passi
d'aquesta manera. O sigui, amb l'única assignatura que passa és aquesta. L'única. Les
altres no. Llavors suposo que s'hi ha d'esforçar.
E.:Com la veus de cara a tirar endavant els seus estudis? Ara em deies que està
motivada com tots, no? que li costa una mica mostrar interès. Com la veus per tirar
endavant, a part dels condicionants que pugui tenir de la situació on es troba?
P.:La veig molt bé. Li vaig dir a ella, que era una llàstima, no? Que pot continuar
perfectament i treure-s'ho molt bé. És que a més les assignatures aquests de
l'especialitat d'Administratiu, doncs, se li donen molt i molt bé. No li costa. Perquè hi ha
nanos que són molt negats i que els hi costa moltíssim i no arriben, ni que els matin, no?
I a ella, doncs, no li costa tant. Llavors, jo veig que... Home, tampoc per ser molt i molt
brillant però per treure-s'ho perfectament, sí. Esforçant-se una mica més, treballant més,
i tant, no té cap problema.
E.:Tu creus que si tingués possibilitats podria acabar primer i segon cicle?
P.:Sí, sí, sí. Si s'esforcés ella... capacitat en té per fer-ho.
E.:I ella té bona relació, en general, amb els professors? És una nana que porti
problemes als professors?
P.:A les classes, normalment va amb els seu grup d'amics, no? de la classe. I a la classe,
amb els professors, poca relació té, molt poca relació. Sí, molt poca. Més que res... o
sigui, tampoc no hi ha problema, vull dir, no se'm queixen d'ella, del seu comportament,
però riu molt. Riu molt. Millor que rigui. Vull dir, però tampoc li has d'estar
contínuament a sobre: "Calla, calla calla!" No, no, o sigui, no destaca. Tampoc destaca
per passiva, que tembé en tinc d'aquestes que no diuen ni mu. Tampoc. Però relació amb
els professors, ella no en té. O sigui, amb els nanos sí. Amb els nanos molt bé, el seu
cercle d'amics, però els seus professors, no. Va a la seva, completament, no parla amb
els professors.
E.:Àmb els amics, ella és ben acopetada? Té problemes?
P.:No. És que és una nena que que és molt independent, molt al seu aire. Llavors, jo
suposo... A totes les classes hi ha els grupets, i si a un grup cau més bé o més malament,
també n'hi ha d'altres. Vull dir, és el típic dels grups, típic de les classes. I no, és ben
acceptada, vull dir, no hi ha un problema molt fort, amb algun nano que hi hagi molta
mania. No, no.
E.:I els altres nanos l'accepten bé?
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P.:Sí, sí, molt bé. No hi ha un... No és que sigui aïllada ni que estigui assenyalada. Res,
no es nota res.
E.:Bueno, aquí tenia una pregunta sobre les assignatures. Ja m'has dit abans que sembla
que són les de l'especialitat les que li van més bé, no?
P.rAlmenys ella s'hi esforça més, o sigui, treballa més en aquestes. Li agraden més.
E.:I, per exemple, li agrada treballar en equip o s'estima més treballar individualment?
P.:Per lo que m'han comentat els profes que fan treballs, així, en grup, li agrada més
quan són grups reduïts o sola, o sigui, de dos. Si la poses -per lo que m'han comentat,
eh; jo, clar, jo no faig treball en grup, però bueno- si la poses en un grup bastant ampli
es queda separada i no fa quasibé res, i si la poses amb una altra persona, o sigui, dos,
molt bé, perfecte, i ella sola també, molt bé. Grups nombrosos no li agraden.
E.:Sabries dir-me quin tipus de feines li agrada més de fer? Per exemple, estudiar -ja
m'has dit que, per exemple, que estudiar com ara Història, que s'ha d'estudiar més del
llibre, doncs, potser no li agrada tant- però, si li agrada escriure, si li agrada llegir, si li
agrada contestar unes preguntes... No sé, heu vist si hi ha algun tipus de feina que a ella
li agradi...?
P.:Mira, "Meca", li agrada "Meca", li agrada fer exercicis. O sigui tot el que es fa a
comptabilitat -bueno, Tecnologia, que és comptabilitat- i a pràctiques, de... vull dir,
remenar documents, tot això que és pràctiques, és lo que més li agrada i lo que amb més
afició ho fa. Quan li fas preguntes teòriques i tot això ja no...
E.:I escriure li agrada? Perquè ella em va comentar que li agrada molt escriure.
P.:Jo, les assignatures que fa així, una mica d'escriure, com pot ser la meva, com pot ser
Dret, com pot ser Història, com pot ser Religió o ètica, no... no destaca gaire.
E.:La teva, quina assignatura és?
P.:Dret. Llavors, poden expressar-se molt perquè jo els hi explico, no? jo els explico
molt més planer, que ho puguin entendre i llavors els dic: "M'ho expliqueu vosaltres, tal
i com ho heu entès. O sigui, de la vostra manera, no m'ho empolleu tot, no?". Que aquí
pots veure més o menys qui més i menys escriu... o sigui, t'ho explica més bé, no? I no,
no destaca per això,no? Home, tampoc és que sigui d'aquells que diguis "Ah! quin
horror, quin desastre!" Però no, no destaca com a escriure... Almenys no l'he vist... Hi
ha nanos que sí que li veus, eh, però a ella no.
E.rElla em va comentar, que li agrada molt escriure, sobretot, cartes, no? No explica mai
gaires coses, no?
P.:No. I la monja em va venir a veure i... dient-me això, no? que no li explicava res, que
d'un temps ençà que no li explicava absolutament res la nena, no? a ella. Que què havia
passat aquí a l'escola,no? I jo dic: "Aquí a l'escola no ha passat res". Però, clar, ara té
una edat que ha canviat i que passa molt, no? de dir-li les coses, força, a la monja. No
sé.
E.:Pel que tu la veus, diries que dedica molt de temps, o dedica temps a estudiar, és
constant fent les coses, o més aviat té alts i baixos? Té algun hàbit?
P.:No... Jo crec que és constant, que és constant perquè fa els deures, fa la feina. Vull
dir suposo que cada dia, més o menys, s'hi deu posar. Més a unes assignatures que a
d'altres... Però, més o menys, diria que sí. És que si no els professors m'haurien dit: "No
em presenta mai els treballs", o "La suspenc perquè no em presenta..." I no m'ho han dit
pas això. O sigui ell va fent, sense matar-s'hi molt.
E.:I diries que s'organitza?
P.:No ho sé.
E.:És difícil.
P.rClar, és que això és a casa que ho veus, no? si ho fan o no.
E.:I ella sol demanar explicacions sobre els seus resultats?
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P.:No, no es de les que reclamen: "Per què m'has puntuat així" o "Mira, m'has
puntuat..." No, no. És que ell, els professors, quanta menys relació hi tingui, més bé, no?
O sigui, no et ve ella, no et ve. Mai res,no. Així, a distància, no... no et dirà res. I
generalment tu quan els hi dons les correccions ja els hi poses el que està bé i el que
està malament. A no ser que siguin d'aquells que et vénen a reclamar: "M'has de posar
vint-i-cinc centèsimes més", no?
E.:Ja. No ho deia tant en el sentit de reclamar sinó en el sentit d'interssar-se... no
interessar-se sinó comentar els resultats o...
P.rAixò no ho fan. Els únics que et vénen són els que et vénen a reclamar "per què
m'has posat això", perquè quan tu corregeixes ja els hi poses el que està malament i el
que falta, ja els hi poses, ja ho saben. Llavors només vénen aquests.
E.:Llavors... Suposo que això dependrà de com faci la classe el professor, però tenia
aquí una pregunta -no sé si és gaire escaient- que és si ella pren apunts, o fa resums de
les coses, o utilitza algun tipus de tècnica d'aquesta mena.
P.:Depèn de l'assignatura, depèn de l'assignatura. Jo els hi demano els apunts però més
que res perquè estiguin a classe agafant apunts, perquè tinguin la llibreta neta, ordenada,
per després poder estudiar bé. I hi ha professors que fan l'esquema a la pissarra i ells
l'han de copiar. Llavors, depèn de l'assignatura. Però fa la feina que diu el professor, si
més no,
E.:O sigui, normalment ella ho fa?
P.:E1 que se li demana, sí.
E.:Ho fa?
P.:Sí.
E.rQuan li poseu una feina concreta, per exemple, escriure, diries que ella abans es
pensa què hi vol posar i llavors repassa si hi ha errors, ho ho deixa tal com hagi quedat?
P.:No ho sé. No ho sé. A vegades la veus molt desbordada, en el sentit de voler anar
molt depressa. Però algunes altres vegades per exemple, en l'examen, veus que llegeix
la pregunta i se la pensa, s'ho rumia.
E.:En general, què diries que és, més implusiva o més reflexiva?
P.:No ho sé. És que de vegades és força impulsiva, és a dir, que a vegades és el que
diuen els professors, no?, que és una mica... impulsiva, és un tipus de nena que, no sé,
que es nota, és una mica impulsiva.
E.:I diries que a ella li agrada aprendre coses?
P.rSí, em penso que sí.
E.:O sigui, a part de si ve aquí, de sí estudia o no, li agrada aprendre?
P.:Sí, o sigui aprendre, als nanos, a tots els hi agrada. El que passa és que els hi has de
vendre molt bé. I... sí, sí que li agrada. Si li vens prou bé, sí. Sí, sí. Hi ha coses que
l'interessen i fa preguntes, eh, si li interessa.
E.:A1 professor pregunta?
P.:Sí. A veure, els nanos sí que pregunten quan una cosa els crida l'atenció, no? Sí que
pregunten.
E.:Diries... Clar, potser això depèn del que dèiem abans, de les notes, no? Però, tu
diries, segons el teu criteri, que té un bon rendiment?
P.:Molt bon rendiment no té. Tampoc és molt dolentota. És que a més jo tinc suspesos
amb vuit, deu assignatures suspesos, en tinc molts. A ella només n'hi han quedat quatre.
Vull dir que no és de les bones, tampoc és de les que van molt i molt malament. Bé,
Mitjanament bé, el que passa que, clar, podria treure més, això sí. Està entremig.
E.rDels seus resultats no hi ha res que destacaries especialment?
P.:No.
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E.:I diries que hi ha algun aspecte de l'entorn que l'ha ajudat a tirar endavant els seus
estudis?
P.:No ho sé. És que no es nota. O sigui, els professors no ho saben, no ho noten. Ella, a
la classe, és superalegre, superoberta, simpàtica... amb els nanos, eh. I no es nota, no es
nota, no ho saps. No ho puc saber això.
(Va a buscar les actes per poder mirar els resultats)
P.:Té... suficients, notables, béns. N'hi van quedar quatre. Llavors, n'hi han quedat dues:
Ciències Naturals i Càlcul mercantil... bueno, això és Tecnologia. Té suficients,
notables, béns.
E.:Notables... De què ha tret notable?
P.:Anglès... Veus, a més a més té bona nota a Educació Física, Pràctiques
administratives i "Meca" .Menys de "Tecno" que potser els costa més. I aquesta
avaluació, o sigui, el primer trimestre ha suspès Humanística, o sigui, Història perquè
ha passat olímpicament, "Tecno" però perquè té la de l'any passat, ha siguit per això.
Tècniques de Comunicació i Mecanografia. No sé per què ha suspès aquestes. Té de
Castellà un bé, llengua estrangera un notable, de Religió i Ètica, un notable, Educació
Física, un bé, de Dret -la meva- té un bé, i de Pràctiques administratives, un bé.
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ENTREVISTA AL CAS 5 (1-9-93)
Entrevistadora: Te'n recordes de quan vas anar a escola per primera vegada? No de
l'edat sinó de si te'n recordes de quan eres petit..?
Noi: Casi no me acuerdo.
E: Casi no te'n récordes.
N: Cuando vinimos aquí, en España, había mucho en que pensar y eso, y ya...
E:i ja no te'n récordes.
N: Me acuerdo del último mes ( ).
E: D'aquest any?
N: De..
E: De quan vas venir?
N: De... de antes de venir aquí.
E: On anaves al col·legi abans?
N: En Suiza.
E: A Suïssa..
N: No sé el nombre del colegio, pero..
E: Tranquil, no el necessito. D'aquella època, així, casi no te'n recordes de res, ni dels
mestres... que tenies... Te'n recordes d'algun?
N: No ( ) Me acuerdo de ( )
E: Ño, pero, te'n récordes de com era i de què us feia fer? Més o menys de què te'n
recordes de llavors, del que us feia fer i...?
N:...
E: No te'n recordes gaire.
N: De hacer, de lo único que me acuerdo es de una clase de dibujo, que yo hice un
dibujo i me salió muy bien.
E: T'agrada el dibuix?
N: Si es abstracto, si. Pero calcar y eso no me.... copiar y eso no...
E: No t'agrada...
N: El abstracto que... Si me dejan dibujar lo que a mi me dé la gana luego me sale bien.
E: T'agrada.Mmm...Quants anys tens ara?
N: Quince.
E: I has fet vuitè, no?
N: (diu que sí amb el cap)
E: Què és el que t'agrada més de l'escola? Quines assignatures t'agraden més?
N: Naturales y Catalán.
E: Naturals i Català.
N: Bueno, Catalán porque me va bien.
E:Sí, sí...
N: Pero Naturales es lo que más me gusta.
E: I de Naturals, què és el que t'agrada més? La part dels animals, o la part de les
persones, de la cèl·lula...?
N: Todo.
E: Tot
N: Química, ( )
E: Tot. I de Mates qué tal?
N: (Fa un gest)
E: Bé. No tant com les Naturals, oi?
N: Hombre, no puedo decir que no me gusten pero no me van demasiado.
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E.: ...no pas com les Naturals, no?
N:No
E: I l'esport, el gimnàs?
N: Si pero en el colegio que iba no hacíamos.
E: No en fèieu?
N: Bueno, hacíamos no?, pero no nos hacían cansar ni nada.
E: Ja.I les notes què? M'imagino que la millor deu ser de Naturals, oi?
N: Naturales, ( ) Catalán, Castellano, Inglés.... Todo
E: Tot et va bé, no?
N: Todo, todo... Todo me fue bien menos... Bueno, me fue todo bien pero me acordaba
que Sociales y Matemáticas me saqué (
) Bueno, en Sociales un bien, y en
Matemáticas un suficiente.
E: Ja. I dels professors que tenies, n'hi ha algun que tu diguis "aquest sí que m'agrada,
que és un bon professor"?
N: Sí, hay dos.
E: I com diries que són? Què t'agrada més d'ells?
N: Pues hay uno que::: que me gusta mucho porque es así muy... Bueno, porque todos
los de mi clase eran muy campaneros y todo eso, no?
E: Sí?...
N: ...y él era muy estricto, digamos. Bueno, pero con la gente que debe ser estricto. Con
los que estudiaban, no hacían campana, y todo eso era muy bueno.
E: Aquest és un. I l'altre?
N: Y la profesora porque es muy simpática y me recordaba mucho a una familiar mía.
E: T'agrada fer els deures que et posen a l'escola?
N: Hombre, no me gusta hacerlos pero los tengo que hacer.
E: No t'agrada però els fas. I...Quins són els que t'agrada més de fer, els de Naturals?
N: Sí. Bueno, cualquier cosa que se tenga que estudiar mucho.
E: Quasevol cosa que..
N: Como Naturales o Sociales.
E: T'agrada fer-ho?
N: Si.
E: Què t'agrada més fer, una redacció, o contestar preguntes...o t'agrada més estudiar?
N: Pues, estudiar y contestar preguntas.
E: Estudiar i contestar preguntes és el que t'agrada. Tu creus que el que fas a l'escola et
servirà, quan siguis més gran?
N: Pues no lo sé. Supongo que sí, no? pero...
E: Tu com ho veus? Ara en aquests moments, com..?
N: Matemáticas seguro que me va a servir. Lengua catalana y Castellano seguro que
también. Y ortografía también. Sociales y Naturales, no sé, depende del trabajo que
haga cuando sea grande.
E: A tu què t'agradaria fer, ho saps?
N. Automoción
E: Es el que més t'agradaria fer, de tot?
N: Sí.
E: I si t'agraden les Naturals, no t'agradaria fer alguna altra cosa?
N: Si, me gustaría hacer, por ejemplo, Zoología,
E: Ja.
N: Pero...he estado casi seis años sin ir al colegio. Ahora este año ha sido el primero que
fui al colegio. Me he sa... Me ha ido bastante bien. He hecho un salto de cuarto a
octavo, y he aprobado con notable.
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E: Suposo que estàs content, no, de com t'ha anat?
N: Si, però para estudiar Zoología tendría que ir a BUP y COU, y de momento aun sería
demasiado difícil. Si es posible, cuando haya hecho tercero de FP me cambio a BUP, si
es posible, aunque no lo sé, eso., eso.... (riu)
E: És molt lluny, no?
Què n'esperes tu de l'escola, què et sembla que et pot donar de bo, l'escola?
N: Me puede dar un futuro trabajo, me puede dar amigos,... muchas cosas.
E: Sí? Què més et sembla?
N: Lo que más creo que me puede dar es la posibilidad a un trabajo seguro y tener
amigos.
E: I Pel que fa als coneixements que et pot donar..?
N: Hombre, claro, eso también no... Pero...
E: Però bàsicament és de cares al...
N: Por ejemplo, Naturales de qué me sirve cuando estoy trabajando de mecánico?
E: Bueno, ja m'has dit que les assignatures que t'anaven més bé eren Naturals... Bueno,
m'has dit que totes t'havien anat bé, però que les que t'agradaven més eren Naturals i
Català:::.Tu recordes si sempre... si les Naturals sempre t'han anat bé o...? Bueno dius
que fa molt de temps que no vas a escola
N: Es que... es que yo nunca he hecho naturales hasta este año.
E: Fins aquest any
N: Tu per què diries que et van bé les Naturals? Perquè t'agraden però.... Per què diries
que et van bé?
E: No sé, porque... por ejemplo, a uno le gusta mucho comer los espaguetti y otro los
sabe hacer bien.
E: Però, per exemple, diries que és perquè tens un professor que està molt bé o perquè...
senzillament perquè t'agrada el que estudies allà, el que t'expliquen allà?
N: Pues porqué lo estudio y...
E: I per exemple el Català?
N: Por el profesor también.
E: El Català, per què diries que et va bé?
N: Porque tengo facilidad para los idiomas.
E: Et costen poc els idiomes?
N: Sí.
E: Tagrada estudiar anglès també?
N: Sí
E: Aquest any que has anat a escola, quin dels tres idiomes -català, castellà, o anglès- és
el que t'és més fàcil?
N: Hombre, el castellano, no?, porque lo hablo. Pero así, para estudiar, el que más me
gusta es el inglés. Lo quiero aprender desde hace años, y ahora tengo la oportunidad.
E: I... Quan et surten bé els deures que posa el mestre, per què diries que és que t'ha
sortit bé?
N: Pues porque., porque me preocupo de hacerlo bien. Si me sale mal, mala suerte, pero
si me sale bien, mejor.
E: Tu diries que t'esforces per fer les coses?
N: No siempre pero, si me interesa, sí.
E: Si t'interessa.
N: Pero muchas veces no me interesa y lo tengo que hacer.
E: Per què ho fas?
N: (Necesito sacar buenas notas )
E: Ho necessites? Per què dius que necessites treure bones notes?
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N: Pues porque quiero aprobar, no quiero suspender.
E: Quan una cosa et surt malament, tu què et dius a tu mateix?
N: Cuando me ha salido mal, la próxima vez intento hacerlo mejor,
E: Per exemple, si et fan fer una redacció, normalment et surten bé? Què et diuen els
professors?
N: Bueno, no me dicen nada, me traen la nota y ya está.
E: I normalment, la nota és bona o és dolenta?
N: Buena.
E: I què sols fallar més, les faltes d'ortografia, o...
N: Es que., no tengo muchas. Bueno, lo que más faltas hago són los acentos, porque...
En catalán no, porque ya me los sé, pero en castellano, me cuesta porque yo siempre me
confundo, porque en castellano también hago el acento cerrado y abierto.. En eso
siempre me confundo.
E: Ja
N: Ahora de momento lo sé que solamente hay un acento en castellano, pero cuando
estoy escribiendo a veces me...
E: Si una cosa no t'ha sortit bé, com et sents? et sap molt de greu?.
N: Hombre, no me siento a gusto, no? cuando hago una cosa mal, pero tampoco me
pongo a llorar.
E: Què creus que els mestres pensen de tu?
N: Hombre, no quiero ser creído, no? pero hasta ahora siempre piensan bien de mi, creo.
E: Tant pel que fa als deures com...
N: És que siempre lo hago todo.
E: O sigui, que creus que els mestres tenen una bona opinió de tu.
N: Aunque, quizá de vez en cuando, haya traído un deber de menos o así, pero siempre (
)
E: I els amics, què creus que pensen de tu?
N: De los amigos puedo decir lo mismo que de los professores, y de esto estoy seguro
porque me han escrito dedicatorias y eso...
E: Els mestres que has tingut, quin tipus de deures o treballs et posen?
N: En naturales sobretodo... bueno, de Física, problemas, preguntas en lo otro, Sociales
sobretodo preguntas y estudiar. En Matemáticas, pues... resolver unas quantas
cuestiones, y en lo otro, pues, fichas de ortografía y todo eso.
E: I què es el teu preferit?.
N: Naturales.
E: El que sigui de Naturals, no? I de totes aquestes feines, amb quin tipus diries que
aprens més coses? o que t'ajuda més a aprendre?
N: Pues con las preguntas.
E: Contestar preguntes. Preguntes que siguin curtes?
N: Si, porque antes de contestar la pregunta tu tienes que estudiar, y si estudias y te
ponen la pregunta ( ) Por eso yo digo que es con lo que más se aprendre.
E: Tu creus que tens bona memoria?
N: Hombre, muchas veces digo que no. Bueno, yo digo que no pero la otra gente
seimpre dice que tengo muy buena memoria.
E: I tu per què dius que no?
N: No sé, es una mania que tengo.
E: Si et posen una feina d'estudiar i contestar preguntes, em sabries dir quan tardes a
estudiar?
N: Si me lo ponen en la clase o así, en media hora lo tengo hecho. Y aquí, pues mira, a
más tiempo, mejor, no?
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E: Quanta estona dediques tu a fer els deures i estudiar?.
N: Pues, el año pasado una hora, pero este año me he propuesto hacerlo... bueno, hacer
más porque creo que esto es más difícil que EGB.
E: Ja.
N: Este año supongo que haré unas dos o tres horas.
E: Com ho veus tu això de fer FP l'any que ve? Et fa il·lusió? En tens ganes?
N: Sí.
E: Perquè veus que podràs treballar o així?
N: Tengo ganas porque quiero hacer más amigos, porque quiero aprender ya de una vez
mecánica, que es mi ( ) desde hace tiempo. I mira, para que pase la vida rápido y
ponerme a trabajar.
E: Però continuaràs fent 2n, 3r d'FP?
N: Bueno, cuando tenga dieciocho años y salga de aquí, aunque aun esté trabajando, y
tenga ya los títulos, bueno, unos cuantos títulos, pues a lo mejor lo dejo. Porque a los
dieciocho, cuando salga de aquí, tendré que preocuparme por el piso, tendré que ir a la
mili, y todo eso.
E: De les classes que tu has anat aquest any, quines són les que recordes més bé?
N: Me acuerdo de todas.
E: Amb quines t'ho has passat més bé?
N: En Sociales, porque nos burlábamos de la directora. Pero para estudiar, en la que
mejor me lo pasaba era en Naturales.
E: Del que tu vius aquí, amb els educadors, tu creus que hi ha alguna cosa que t'hagi
ajudat a teñir ganes d'estudiar?
N: Lo que me ha ayudado para estudiar es porque me han mandado al colegio, pero
darme más ganas de estudiar, no.
E: Ja les tenies tu totes..
N:Sí
E: Quan et van dir que havies d'anar a escola, et va fer il·lusió o d'entrada...
N: Al principio no... nada de ilusión, todo lo contrario.
E: Al principi tu deies que no volies anar-hi?
N: Bueno, decía que si, que quería ir, pero después al final, cuando estaba ya delante del
colegio, no quería ir.
E: Què et pensaves que pasaría allà dins? De què tenies por?
N: Bueno, no puedo decirte de qué tenía miedo. No sé, me sentía,... estaba muy
nervioso, tenía miedo de algo, pero no sabía de qué. No sabía qué iba a pasar allí dentro,
no sabía cómo era un colegio, y además, no sabía si era igual aquí en España que en
Suiza.
E: De Suïssa, recordes alguna cosa de l'escola?
N: Bueno, pues que se tenían que traer siempre chancletas. Teníamos que dejar los
zapatos fuera y chancletas entrar en la clase.
E: I de les coses que t'ensenyaven allà, te'n recordes d'alguna cosa?
N: Hombre, me han enseñado a escribir.
E: En què ho feies allà, en francès o en alemany?
N: En Suizo
E: O sigui, tu aquest any has après a escriure en català i en castellà...
N: Bueno, es que ya lo sabía pero escribía muy mal.
E: I el castellà com el vas aprendre?
N: Pues, mira, por la calle (riu)
E: Pel carrer.

N:Sí
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E: Però, per exemple, per escriure, en castellà ha d'haver al
N: ( ) he sido yo.
E: Has sigut tu mateix?
N: Sí. Bueno, empecé a leer un libro. Después, cuando mi padre decía que tenía que
escribir una carta para un amigo pues se la escribía. Y así, pues, con que sabía hablar,
yo pensaba más o menos corno era para escribir y con que había leído libros, pues,
empecé ha escribir...
E: ...I per llegir no vas tenir problemes?
N: No.
E: I a tu t'agrada llegir?
N: Sí, si es interesante, sí.
E: I qué...
N: ...Ahora tengo un libro interesante, y lo tengo desde hace dos meses y aun estoy en la
página veinte.
E: Sí? Quin llibre és?
N:( )
E: I t'agrada?
N:Sí.
E: De què t'agraden més els llibres? Vull dir, t'agraden per exemple més que siguin
d'aventures o...?
N: Me gusta que sean de acción, me gustan sobre ( ).
E: Ara et faré unes preguntes
Respostes del Cas 5 als "Contextos d'Aprenentatge Autoregulat"
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Primer diu que a l'escola no en fan de debats. Que n'han fet un a les colònies a
l'estiu. L'única estratègia que esmenta és escoltant. Diu que és l'únic sistema que té
per recordar el que s'ha dit. Si d'alguna cosa no se'n recorda, ho preguntaria al
mestre.
Diu que escriu directament, escriu el que pensa. Si li surt bé ho deixa, si li surt
malament, la torna a refer y canvia el que sigui. Quan li pregunto com ho sap si li
surt bé o malament diu que potser en llegir-ho veu alguna cosa que volia posar a
baix o a l'inrevés, i ho canvia. (Això siginifïcaria que encara que no es faci cap
esquema previ, ho fa mentalment, de manera que llavors pot comparar el que ha
escrit amb la seva idea inicial)
Els fa, i ja està.
El dia abans ho estudia, i llavors, abans de l'examen, ho torna a estudiar. Diu que la
gent, normalment, el que fa es estudiar el dia que et diuen que hi ha l'examen. Si
ell fa això, diu que l'endemà ja no se'n recorda. Diu que en Socials i així no cal
estudiar perquè si va fent els deures, ha d'haver estudiat. LLavors només repassant
una hora ja en fa prou.
Li pregunto què fa quan repassa. La primera vegada, tapa la resposta. Llavors,
llegeix la pregunta i intenta veure se se'n recorda. Si no se'n recorda, la destapa, la
llegeix 4 o 5 vegades. I així ho va fent amb cada pregunta.
(Diu que no U agrada fer els deures, però que els fa). Diu que no li fa falta dir-se
que ha de fer els deures, perquè ja ho sap. Sap que ho ha de fer.
S'organitza en funció dels dies que els han posat els deures. Fa els deures amb el
temps just, fa els que toca fer per l'endemà.
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ENTREVISTA A L'EDUCADORA DEL CAS 5 (17-9-93)
EntrevistadorarEl primer que tenia per preguntar-te és si creus que ell té un bon
concepte de si mateix com a estudiant?
Educadora (R): Ell es creu perfecte en tot. En tot eh? A vegades tenim unes peloteres
perquè ell és "Don Perfecto". A vegades li diem, : "Mira, Don Perfecto que vingui cap
aquí, ja veuràs".Molt. El que passa és que ell tenia, Per començar tenia una proposta per
anar a Can Cuní. Can Cuní és una escola taller...
E.: S í, ja hi he estat.
R.:La proposta era aquesta i ens va semblar que, coneixent-lo una mica a ell que això
era desencaminat, i vam dir "ara té l'oportunitat d'anar a una escola normalitzada".
Perquè és clar, de fracàs escolar no n'hi coneixíem, perquè, és clar, ell aquí a Espanya
no havia anat mai a escola. Aleshores vam dir: "provem-ho; se'l veu prou espavilat com
per sortir-se'n" El que passa que la nostra idea era posar-lo en un sisè, nosaltres vam
demanar un sisè. Ha fet quinze anys ara, però bé, tinguent en compte que des de quart
que no havia anat a escola, aquí a Espanya no hi havia anat, ( ) són molt diferents, vam
dir "provem un sisè", però a l'escola, per edat i al veure'l i així van dir que no. I bueno,
el van portar al Carme Auguet que jo crec que el nivell realment és baix i se'n va sortir
molt bé, molt millor... Ningú s'ho esperava. A l'escola van dir "posem-lo a vuitè". La
tutora va dir "deixem-lo un any a vuitè i tindrà, com que ara té catorze anys,-llavors
tenia- té opció encara a fer una altra vegada vuitè per acabar d'aprofundir, i amb un any
ho ha tret.
El que passa que... Primera que...no és el primer nen que ens va al Carme Auguet, n'hi
ha d'altres que hi han anat i el nivell és realment MOLT baix. Jo en ell li he estat fent un
rentat de cervell contúnuament, de dir, "pensa que un vuitè al Carme Auguet no és el
mateix que el Bruguera, l'Eiximenis o on sigui, i que l'any que ve tindràs problemes". I
els tindrà, segurament. Està començant a fer primer d'automoció i en tindrà de
problemes perquè fa aigües per tot arreu, no té base.
(pausa)
R.:Clar ell va veure que se'n sortia, li van posar moltíssimes facilitats. El nivell allà és
baix, facilitats que li van posar. El van posar a més en un grup -hi havia dues classes- el
van posar en un grup que realment era el que anava més coix. I curiosament, se'n va
sortir
E.:La seva actitud cap a l'escola, com diries que és? Diries que té una actitud positiva
cap a l'escola, o més aviat no... Ell m'havia comentat que al principi no volia anar-hi.
R.:Sí, no volia anar-hi. Ell primer deia que volia treballar, que volia treballar. Després...
el que passa que en Miquel té molta por a fer el ridícul, que el tinguin per menys, o el
que sigui. Clar, pensava: "Em posaran a l'escola no n'enganxaré una perquè és el que
tothom esperava. Llavors al principi no li agradava, però quan va veure que se'n sortia,
doncs perfecte, li agradava anar-hi. I ell tenia molt d'interès, i ell encara a vegades quan
tenim peloteres diu "Me quiero ir!, no sé què i no sé quantos", diu: "lo único que tengo
que agradeceros es que me haya sacado el graduado". I realment ell es volia treure el
graduat. I ja el té.
E.:Quan ha de fer els deures...perquè vosaltres el veieu més quan és aquí i ha de fer els
deures i aquestes coses, li costa posar-s'hi o depèn de què?
R.rÉs que jo amb ell m'hi he enfadat molt perquè jo de deures n'hi he vist fer
poquíssims. No me lligava, tu. És que les notes que treia i aquí... És que comptades
vegades. Estudiar, mai, mai, eh. Vull dir allò que dius agafa un llibre i... Mai, mai mai
mai. Alguna vegada havia fet algun exercici de Matemàtiques, a vegades de Català que
era el que li costava més, però tampoc no, no massa. Jo hasta vaig parlar amb la tutora
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per dir "però bueno, què passa aquí?" I em va dir que és que realment aprofitava molt
les hores...Com que es quedava al menjador, entre les hores de pati -ell al pati li veuràs
molt poc normalment; més cap al final, al final sí que ja es va començar a fer, però al
principi, en lloc de sortir al pati, se n'anava a la biblioteca. I les hores aquelles de
menjador també hi anava, de tal manera que quan venia aquí, els deures ja estaven fets.
I davant d'ell ens hem parlat amb la tutora i dèiem: "però, bueno, ja que te'n sobre de
temps, per què tens temps de fer-ho aquí i a casa no fas res, doncs aprofundeix més els
temes, estudia una mica més. Pensa que te falta molta base a tu." I ell va dir que no, que
ell no: aprovava i no necessitava res més. I aquí, deures, poquíssims, molt pocs eh.
E.:O sigui que ell diguéssim, es conforma...
R.:Sí. Ell deia...És que realment treia bona nota, eh, a més a més Vull dir, no és que
diguessis.... Treia bona nota. Però bueno, és el que jo li dic sempre: "treus bona nota
aquí però a l'Eiximenis no ho treuries això, o el que fos" Però ell com que anava per
treure's el graduat i allà ja li donaven, doncs ja estava. I ell generalment, doncs
sobresortia de la classe, vull dir, era dels millors. I, és clar, jo també ho entenc. Ha de
costar molt reconèixer, si allà sobresurts, per més que aquí estéssim matxacant que no
n'hi ha prou, ha de costar molt. I ell ja en tenia prou.
E.:I ell què diries que és el que... no sé, les coses que, bé tan a nivell de fer deures ...El
que més li agradava més de fer, tipo exercicis o estudiar o...?
R.:Estudiar no li agradava gens, no li agrada, no li agrada. Li agrada més fer exercicis, i
el que li agrada més: tota la part de llengües. Nosaltres vam... que de fet, té moltes
facilitats per les llengües. El que passa que és un nano que parla alemany, que parla
suïs, perquè ell és de nacionalitat suïssa. A Suïssa com que tenen els cantons aquells
parlen un dialecte, però parla alemany perquè aquí hem tingut un nano alemany i ha
parlat amb ell i s'han entès perfectament. Va començar Anglès, que no n'havia fet mai, i
el va enganxar de seguida. El català, el parla, quan vol, però el parla. Vull dir que té
facilitat per les llengües.
E.:Sí, ell m'ho havia comentat també.
R.:Sí, de fet és que...també a la força, no?
E. ¡Però deu ni do, no? Perquè, una cosa, només per saber-ho. Ell, la seva llengua
materna és el castellà?
R.:No, la seva llengua materna és el suïs. Ell...
E.:E1 que em va sorprendre és que quan parla en castellà no se li nota cap deix.
R.:No, no se li nota. Perquè s'ha polit molt aquí.
(...)
R.: Jo el que recordo és que, al principi que el tenia jo -ara farà, un any farà que el tinc- i
me'n recordo que me deia: "Cómo se dice no sé què" i a vegades ni t'ho sabia dir en
castellà, ni t'ho sabia dir en català. A vegades t'ho deia en francès, o d'ho deia en
qualsevol cosa que li donava...o en anglès a vegades i tu havies d'anar averiguant...
perquè ell donava una definició "la cosa que no sé què no sé cuantos" i tu deies
"patapam" és això. Vull dir que li fallaven paraules. Però, és clar, ell porta aquí, a veure,
tenia deu anys, me sembla. Porta quatre anys aquí, quatre anys porta. Quan va venir no
parlava el castellà bé. El seu pare... tant el seu pare com la seva mare parlen l'alemany o
el suís, o la barreja aquella, una cosa així. El seu pare no parla en absolut el castellà,
gens. I la mare no ho sabem però amb la mare com que ha tingut molt poc contacte, vull
dir no ho sabem. Jo sí que sé que la seva germana, quan va venir aquí, que només havia
tingut relació amb ell, no entenia ni una paraula ni de català ni de castellà. L'ha après
aquí. I ell sí perquè tenia més relació amb el món exterior. Però la llengua materna d'ell
és el suís o l'alemany.

L·
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E.:Així d'entrada no ho hagués pas dit. Em va sorprendre i em vaig quedar amb el
dubte.
R.:Sí, sí.
E.:Deies que això d'estudiar no li agrada gens. M'havia comentat que anant a classe i
escoltant que li quedava molt el que li explicaven. No sé si és veritat o és una d'aquestes
coses que...
R.:Jo sé que durant tot el curs el que vam anar coixejant, que jo l'amenaçava per dir-li
"és que no et donaran el graduat" eren les Socials i les Naturals, perquè havia d'estudiar.
I ho veies, eh, que alguna vegada que s'hi posava: "Sí, sí, ya me lo sé, ya me lo sé".
Començaves a preguntar i no s'ho sabia. Perquè ell, és clar, té molta falta d'anar a escola
aquest nen, no sabia com havia d'estudiar, vull dir perquè li fallen moltes ...No sé com
se'n sortirà, però... no té hàbits, ni té res.
E.:O sigui, que de constància, i d'anar fent, bueno, si dius que aprofitava les hores...
R.:Aprofítava les hores d'allà. Però és que fins i tot ara (
) Va passar molt al
començament. Però mira que li hem recalcat, perquè en tenim dos que han començat
tots dos i els hem dit "que no us demanaran deures, que s'ha d'anar fent cada dia, què és
molt diferent." "-Tienes deberes?" "- No tengo nada". "- Pero no tienes que estudiar?" "No".
E.:I dels altres tipus de feines, o sigui del que no és l'escola, el que tu diries que li
motiva més a ell de fer, encara que no sigui escolar. ?
R.:Mira, quan va venir era un nen que no havia jugat mai, no havia tingut relació amb
grup d'iguals. Va venir aquí i ja treballava. Sempre s'havia hagut d'espavilar, no havia
tingut l'ocasió, per exemple, de dir... Baixaven tots aquí baix a les pistes a jugar a
bàsquet i ell no s'hi posava mai. Deia que "no sabia" que "no le gustaba". Però ara, seria
tot el dia a jugar a bàsquet. Diguéssim anar trobant coses.
E.:E11 m'havia dit que li agradava molt llegir.
R.:Jo no li he vist mai. Fins i tot han estat quinze dies que tots anaven a escola i ell no
hi anava i "Me aburro, me aburro" i deies: "Agafa algun llibre i llegeix". Mai, mai, mai.
E.:En general, quan fa una feina escolar, o encara que no ho sigui, s'hi esforça a fer-la o
només depèn de què sigui, o no, o sigui, si veu que no li surt, ho deixa córrer?
R.:No, és...Si li interessa és molt tossut. Si li interessa estarà allà, de vegades s'està,
bueno...M'en recordo que vam tenir una pelotera aquest hivern perquè vam anar a
Barcelona i vam trobar una cotorra.
E.:Ja me l'ha ensenyat.
R.: Doncs per aconseguir la gàbia d'aquella cotorra hagués fet el que hagués sigut. Va
estar dies i dies matxacant: "que quiero una jaula" fins que al final n'hi van donar una.
Però quan li interessa algo, és tossut, és allò de dir... Ara, li ha d'interssar, sinó, passa.
És d'aquells que desconnecta i a vegades... Ara, per exemple, a començament de curs és
quan tenim nous ingressos aquí de mainada. A vegades ha pujat mainada: "Qué haces
aquí?" "- Però, bueno, Martí, hem estat parlant, que pujaria fulana, que tal...". Però, no
(és difícil d'expressar aquest tros; educador vol expressar la indiferència que sent en
Miquel)
E.:I quan una cosa li surt malament, ell com s'ho agafa?
R.:Li costa molt...No et farà, així com altres et faran una marranada...no, ell no ho farà.
Però és que ell no et reconeixerà que s'ha equivocat; és que a vegades el tens sentat allò
d1 "Escolta, que no ho veus que un nano de la teva edat això no ho ha de fer, que tal i
que qual?". Ell està...Ell...Jo n'estic segura que ell en el fons pensa que tenim raó, però
ell en aquell moment te diu que no, i que no. "- Yo lo hago así. Yo soy así, i si no te
gusta, es problema tuyo. Yo me gusto como soy". I no el treus eh de...Suposo que, en el
fons...A vegades, després, si l'has tingut molt forta te vindrà i te dirà, tenies raó. Thi has
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d'haver enganxat molt en serio, allò de dir has d'anar a les últimes, llavors, pot ser que te
vingui. Però li costa molt. És molt...També s'ha fet així, no? però és molt orgullós. S'ha
hagut d'espavilar molt a la vida i ( ) altra gent. LLavors, si ell no ( ) no ningú. I això
ho té molt arrelat. Li costa molt, reconèixer-ho, vull dir..
(pausa)
R.:És això, però, paraules textuals: "-Yo soy perfecto". Això m'ha dit. Un dia no sé què
va fer que jo vaig dir "A mi em donaria vergonya fer això" "-Por qué? Yo lo
considero..." No sé què va fer que vaig dir "-Ets molt egoista" vaig dir, perquè no sé què
volia i no comptava amb ningú més, i li vaig dir: "-Escolta, perdona que t'ho digui però
ets molt egoista". "-Estoy muy satisfecho de ser egoista. A mi me gusta ser así" Li costa
molt, molt reconèixer-ho.
E.:Ja. I amb les coses de l'escola, quan a ell no li surt bé una cosa de l'escola ho accepta
que no li ha sortit bé o no, diu: "és que el professor no m'ho ha explicat bé o..."
R.:No. Ho accepta. Sí que ho accepta. O per exemple a vegades que l'han...Al principi,
sobretot, que alguna vegada l'havien castigat, no a ell en concret sinó en general, a
varios perquè no tenien els deures fets o coses d'aquestes i ell te venia i te deia: "guaita,
m'han castigat","-1 per què t'han castigat?" "- Pues porque no había hecho los deberes".
Potser a darrera afegia "Me he olvidado" o "El profesor no lo dijo", però ja t'havia dit
que, que ell havia fallat. No acostuma a carregar el mort. En altres coses, sí, amb
l'escola, no.
E.:Ja m'has dit una mica abans que si ell no accepta que té unes limitacions il será
difícil tirar endavant els estudis que ha començat ara...
R.:Sí, es que jo hi veig, primera, que no el veig mentalitzat en què s'ha d'estudiar cada
dia, que no has d'esperar que t'ho demanin. O sigui, ell està acostumat realment al
Carme Auguet, -m'imagino que com a per tot-, però els controlaven molt a...Cada dia,
"nen apunta que has de fer això de deures, i demà ho has de portar" i l'endemà li
demanaven el deures. Arribaven a l'extrem...Havien de fer un examen, per exemple, i li
dictaven vint preguntes i li deien: "d'aquestes vint, trien deu, i aquestes deu te les
preguntaré", i això era l'examen. I ell està acostumat a això i, és clar, això allà no li
faran. Això per un costat. I segona que realment té una base molt, molt...Té moltes
llacunes.
E.:I a ell, com el veus de cares a anar allà. Està molt il·lusionat o...?
R.:Sí, a ell li agrada, a ell li agrada. Ha tingut un problema perquè deien que se
l'emportaven. Ell ho sap. Va haver haver de fer la petició per quedar-se aquí, no està
clar encara que ell ara està molt molt....
E.:Clar, si té aquest problemes suposo que..
R.:Clar, està molt penjat. I a vegades veus que s'ho agafa amb il·lusió, però a vegades
"Total pa' qué?. Se me van a llevar".
E.:Però ell havia demanat per quedar-se.
R.:E11 ho té demanat però ara diu que no, ara diu que no. Ara diu...Té quinze anys. A
nosaltres ens van denegar-ho però ell no ho sap que ens ho van denegar. Ens van dir que
no, o sigui, nosaltres sabem "ràdio macuto" que no, però no sabem... oficialment ningú
ens ha comunicat res, per tant nosaltres hem tirat endavant. Perquè a més a més és una
cosa que igual triga sis mesos. No podem tenir un nen sis mesos aquí perdent el temps.
E.:Clar, home, com a mínim tot el que pugui aprendre....
R.: ...que vagi fent, que vagi fent. Perquè, quan va ingressar, van dir poc temps aquí, i
guaita, ha tingut temps de fer tot un curs que li han donat el graduat. Que si l'haguéssim
tingut aquí entretingut tampoc hagués fet res. Clar que tot això no l'ajuda a ell. Ell en té
ganes, i li agrada i va ser ell... Jo encara penso: "no sé d'on li va sortir". Hasta vam anar
a parlar amb la tutora, EU va dir que volia fer automoció i d'allà no el treies. Hasta vam
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dir, però bueno, a veure...Vam anar-ne a parlar, vam parlar perquè al Carme Auguet
tenen tallers...Vam anar-ne a parlar amb els dels tallers a verure què, i van dir que sí, sí,
que a nivell manipulatiu que el veien molt bé, i que el veia se'n pot sortir. Però va ser ell
qui s'ho va fer tot. Ningú el va forçar aquí. Així com a d'altres els has hagut de dir
"Bueno, va, pensa-t'ho, què"
E.:Suposo que és un nen que ha hagut de prendre moltes decisions i...
R.:Sí. A ell el que li costa precisament és el contrari: que el vulguin guiar, ara cap aquí,
ara cap allà. I encara ha canviat molt, però és clar, s'entén. A vegades xoquem perquè
costa d'acceptar. Aquest nano té quinze anys i els últims cinc anys ha sigut ell, -no ell
que... - ell qui s'ha espavilat, ell qui ha tirat endavant la seva germana. Quan va venir
aquí era plenament responsable de la seva germana. Va ser ell el que va dir que li falta
això, li falta allò. Ell va venir esquelètic, molt desnodrit, i la seva germana -té quatre
anys, ara ens la pujaran segurament- va venir una meravella. O sigui, estava súper ben
alimentada, molt bé, perquè tot anava per la germana, vull dir, no tenia cap... .Va saber
fer-ho bé. Ara, a sobre li ha de costar que algú li vagi dient: "El dematí has d'esmorzar",
"no pots marxar fins...".
E.: Sobre la seva relació amb els professors?
R.:Perfecte. La tutora - i la tutora parlava per boca de tots- deia que els hi havia sorprès,
és clar, s'esperaven...El Carme Auguet és, és un nivell, o sigui, ja hi veus el tipus de
nanos que hi van, nanos amb problemes i s'esperaven... Home, ells n'han tingut de nens
nostres, i saben què és un nen amb problemes, i s'esperaven un tipu de nen. I un nano
que els hi porten de catorze anys, que fa cinc anys que no va a escola, pues s'esperaven
una cosa problemàtica. I els va sorprendre perquè diu, me deia la tutora, és que té
costums adultes. I és veritat, té costums adultes. Deia, per exemple, a l'hora del pati, tots
sortiran a jugar i ell t'agafarà el diari i llegirà el diari. És a dir, fa coses...O per exemple,
és un nano que fuma. Aleshores, l'havien de deixar sortir de l'escola per fumar... coses
d'aquestes. Li van donar molts privilegis que a d'altres no els donaven. Però és perquè
s'ho va guanyar. S'entenia molt bé i la tutora al·lucinava, al·lucinava.
E.rPerquè ell em va dir això, no? Li vaig preguntar què diria que pensaven els
professors d'ell, i ell em va dir, diu "Home, no és per ser cregut, no? però em sembla
que bé"
R.:Sí, n'estaven molt contents, eh, n'estaven molt contents. Fins i tot va haver-hi un
incident al principi que hi era, que es veu que es van picar amb un altre perquè es va
posar amb ell, no sé què, i ell mateix va anar a explicar-ho a la tutora: "guaita, m'ha
passat això", perquè al Carme Auguet ho tenen molt sagrat això que hi hagi agressions i
així. "M'ha passat això, tal i tal., però no ho faré més" i no ho va fer més. Costums molt
adultes, potser massa i tot. Li van deixar fer massa. Com que el veien gran, el deixaven
massa com a gran, i llavors els problemes ens han vingut a nosaltres, perquè ell s'ha
cregut "don perfecto", s'ha cregut l'amo. I ara li has d'anar baixant de tant en tant els
fums dient: "ep, tens quinze anys però per sobre en tens un de setze, un de divuit, un de
no sé què. Vull dir que "para el carro que no ets l'amo".
E.:I amb els companys?
R.: Jo crec que és això que deia jo. Era més gran, era més gran
E.:E11 tenia quinze anys, els altres en devien tenir catorze, tretze alguns..,.
R.:Però, és clar ell, és quejo considero que està en plena adolescència i fa els altibaixos
aquests, però jo el considero més gran del que realment...Te fa raonaments, tan sols pel
que ha passat, pel que ha viscut, és molt més madur. Home, un nano que a quinze anys,
és capaç de plantejar-te, de dir: "Me'n vull anar, no me'n vull anar, vull fer això amb la
meva vida, vull deixar de fer", no molts són capaços de fer-ho. I ell jo crec que es creia
més. Ja... hasta algun com havíem coincidit a la piscina o així, i ja es feia amb ells però,
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potser més una mica així com de mirar-los per sobre de l'espatlla. Que n'hi ha que es
donen de menos...Ell no, ell es donava de més, amb els nens, amb els nois. Amb les
noies...era l'amo, era l'amo. Ho tenia súper cregut i súper assumit,i a més les noies hi
anaven com mosques,eh. I a ell li encantava.
E.:Tu diràs!
R.:Ui!, molt, una cosa...!
E.:Home, aquest any si va allà potser...Vull dir que hi ha molts nanos d'aquesta edat i hi
ha nanos de tot tipus. I suposo que poder tindrà algunes enganxades, diguéssim, no?
Depèn. Poder no, poder...
R.: Sí, perquè ell vol sobresortir. Aquí a l'escola sobresortia; allà es trobarà que n'hi ha
d'altres que sobresurten, també, segurament
E.:Potser sí, ves a saber. Igual també és un estímul. És que no saps mai...
R.:De fet a anat a campaments i ha anat a colònies i ha anat amb gent que no coneixia
de res i perfecte, eh. No fa gaire me van trucar de Joventut dient-me lo contents que
estaven -que va anar a un camp de treball a no sé on- Contentíssims, que els havia
sorprès el comportament d'ell...bueno, que els monitors li havien recalcat en aquell que
ens truqués per felicitar-nos pel nano que teníem. I realment bona relació n'ha de tenir. I
va anar a Sant Narcís a un camp de treball i no sé què, i bueno, perfecte, molt bé.
E.:O sigui, que en general es pot dir que no és un nano problemàtic.
R.:No, realment no sembla un nano d'aquí. Tot i que hi ha estat poc temps. Però no ho
sembla. Porta molt de bagatge.
E.:També porta una història que...
R.:És una història...Però és diferent de la de la resta de nens. Aquí hi ha hagut mogudes
molt diferents de lo d'ell. Ell va arribar a un punt -perquè a vegades t'explica coses que
fan posar la pell de gallina- però va arribar a un punt que ho va interioritzar i va dir
"M'he d'espavilar jo i passo de tothom" que és el que fa. Per mi que té molt clar per on
ha d'anar i tira recte. El problema és que a vegades tira tant recte que s'emporta tothom
qui troba per davant.
E.:I la gent amb la que viu que sempre és allà on veus més els problemes.
R.:Sí, i no suporta...Ell és perfecte i vol que tothom sigui perfecte. Ell no suporta les
"medianies", que dic jo, i...A la nostra comunitat tenim nens deficients. Els té amargats,
amargats. Fins el punt que jo he arribat a dir, bueno, "no et vull sentir més i a l'hora de
sopar si estàs en aquest plan, soparàs sol". Perquè és clar, un nen deficient, per més que
tingui dotze o tretze anys, li trobes les mancances. I ell els punxa i se'n riu i dale i dale.
No és tolerant.
E.:No tolera les diferències.
R.:No. Ell vol ser l'amo i que tothom sigui com ell, a més a més. O sigui, podria ser
l'amo i tenir subordinats, que ja els té eh, perquè ell té els subordinats. Però a més a més
mol que siguin perfectes.
E.:Potser també és qüestió de temps no?. Potser si ell aconsegueix una estabilitat...
R.:I de moment no la tindrà pas. A més ell sap que no la tindrà. Jo, quan van dir, "l'han
reclamat del Consulat Suís, se n'ha d'anar" , com que sabíem que era una cosa, perquè,
és clar, quan el consulat s'hi posa pel mig és llarguíssim, jo vaig dir: "no li diguem res.
Quan sigui el moment li direm: et demanen a Suïssa, però no li diem res." Però a l'haver
de fer ell la carta dient que no se'n vol anar, el van ben embolicar i vulguis que no
això...segur que l'afecte. De fet, això li van dir a finals de juliol. De finals de juliol amb
ara ha fet un canvi. Està molt més bé. A vegades diem "Està insuportable aquest nen" i
és perquè té això a dintre, però ha fet un canvi.
E.:Li costa aprendre coses noves?
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R.:Li agrada, perquè no... Va anar a un campus de bàsquet i, bueno, li va encantar i de
seguida, quan es van, o sigui quan van haver de ver la inscripció van venir aquí, perquè
vénen, parlen amb ells. Ell en aquell moment el bàsquet l'importava tres pitos. Encara
no havia passat pel període de dir, doncs, començo a jugar i m'agrada. No jugava mai.
Doncs se li va presentar l'oportunitat i va dir ah pues perfecte, tot és perfecte. I tot li
agrada, i...S'engresca de seguida, saps? No l'importa...N'hi ha que diuen "oh és que no
coneixeré ningú", "oh, és que no ho sabré fer" No no. Ell tira endavant, i li agrada.
E.:I no...Qualsevol cosa que se li demana que faci suposo que de seguida l'entén..
R.:Sí. Si li ve de gust sí. A vegades no entén les coses però és perquè no les vol
entendre. S'encaparra que allò ha de ser així, i ha de ser així. Però estic segura que en el
fons l'entén. Perquè jo el considero intel·ligent.
E.:És més impulsiu o reflexiu?
R.:No, ell se la pensa eh, perquè a vegades el veus per allà "I no has de fer deures?",
"R.:Sí, però estic pensant..." Pensa i ho fa i ho refà. Es perfeccionista. Fins que no està
sortint com a ell li agrada, no tira endavant. Ell s'ho pensa i "Sobre qué puedo escribir" i
"Qué voy a decir" i "Qué no sé qué" i vinga i vinga, i a vegades dius, home, prou!
Llavors al final ho fa però potser ha passat tota una tarda madurant la idea.
E.:I a l'hora de planificar-se els deures...
R.:A finals de curs de l'any passat vam poder aconseguir...del que no li costava jo ja el
deixava fer i no l'apretava perquè com que tampoc no l'has de forçar fins a cert punt de
dir "agobiem-lo", si se'n sortia, doncs, mira. Però per exemple de Socials o de Naturals,
que anava coix, a final de curs vam aconseguir que, si era dilluns i li deien: "dijous
tindràs un examen", des de dilluns anava estudiant una mica, encara que dijous fèiem
una repassada però ja s'ho sabia. Però això va ser a final de curs. Al començament, si el
tenia dijous, dimecres al vespre estava allà desesperat que no s'ho sabia. I a vegades
arribava dimecres i no havia fet res, perquè "no tenia deberes" i apa arribava dijous i
correm-hi.
E.:Els resultats que ha tret consideres que són bons?
R.:Les notes en sí són bones, ara els aprenentatges...Sí que ha après molt i millorat
molt. Allò que, del començament amb ara estic segura que ha après moltíssim. Però jo
no crec que estigui al nivell.
E.:Tu li has vist coses escrites?
R.:Sí.
E.:I tu diries que escriu bé?
R.:SÍ. Jo el dia que va escriure la carta que vam enviar al consulat dient que no volia
marxar a mi em va posar la pell de gallina. Mira que hi estem acostumats, eh. O sigui,
va anar a donar en el clau i amb unes expressions i amb unes coses que jo al·lucinava. I
no jo, perquè la carta, al moment de passar-la en el fax la va veure la secretària i no sé
què... doncs és al·lucinant com aquest nano ha pogut expressar el que sent...Res, poder
eren vint ratlles, eh. Molt, molt clar. S'ho va pensar molt. Va estar... Jo me'n recordo, fa,
va...Va ser, patapam. Perquè havia de ser ràpid. Va tornar d'un campament... Posa que
tornés tard, potser va tornar a les vuit del vespre i jo li vaig haver de dir "passa això,
s'ha de fer això i demà al matí ha de sortir". I jo li vaig dir" "fes-ho". Perquè és clar jo
plegava a les deu i vaig dir vull veure-ho abans de marxar. I ell me va dir: "No, deixam'hi pensar" I hi va pensar tota la nit i l'endemà al matí, amb l'altra monja, ho va
escriure. Hi va estar pensant tota una nit. Estava meditat, però que era al·lucinant.
Realment expressava molt bé el que sentia, el que volia i molt bé. Ara sempre amb un
plantejament molt d'adult. Vull dir, demanant si us plau qu eel deixin quedar però, sé
que faran el que sigui millor per mi, ho acceptaré perquè no sé què, però amb un
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plantejament molt d'adult. No va tenir cap rabieta ni... Sí, sí, molt conscient de la seva
situació, molt.
E.:( ) hi ha algun aspecte que expliqui...
R.:E11 tenia molt clar que volia el graduat. Clar l'única manera era aprovant-ho tot al
juny i amb notes, perquè sinó el graduat... Ara quan el vam anar a demanar. És clar,
nosaltres vam anar per demanar el certificat d'estudis que era el que ens demanaven
perquè pogués continuar l'any que ve. Però, és clar, un certificat d'estudis es dóna quan
fa vuit anys que estàs a l'escola i ell no hi ha estat. No li podien fer un certificat
d'estudis. LLavors a l'escola mateix van dir, doncs farem el graduat, que era el que
realment ell perseguia. Primera les ganes que tenia de treure's el graduat, i segona que
tot pot influir una mica. Jo m'imagino que si al principi les coses no li haguessin anat
bé no hagués tirat endavant. Però com que va veure que, caram!, tanta por que tenia
elL.Perquè havies d'haver vist el primer dia que va anar a escola, si no es va mirar deu
vegades al mirall i "estoy bien?, estoy guapo? quedo bien? i no me voy a quitar la
chaqueta porque la camiseta tiene no sé qué". Va ser algo al·lucinant, estava super
nervios. I ell el que volia era ser acceptat i que...I com que li va sortir bé, doncs va ser
tot una roda, una roda. I que realment jo crec que té capacitat. Si no, per més que les
coses li haguessin anat bé...
E.:Perquè ell s'enfonsa fàcilment quan una cosa no li va bé?
R.:No, perquè encara l'altre dia vam tenir una enganxada molt forta. I jo me'n recordo,
bueno, li vaig dir coses molt grosses. El vam agafar els quatre educadors... A mi me
diuen allò, i em penso que no els miro a la cara mai més. I ell es va quedar tant ample.
Al cap d'una estona va venir i va dir que poder sí que jo tenia raó (amb retintín). Però,
"poder" saps? Com una mena de disculpa però no...Es va quedar tant ample. I ell encara
tot gallet i tot. No s'enfonsa, eh. Un altre s'hagués enfonsat i que hagués dit... Perquè li
vam dir de tot eh, per a viam si reaccionava. I no.
E.:E11 em va dir que les Naturals li agradaven molt.
R.:Sí li agraden, però com que s'ha d'estudiar no estudia. Sí que li agraden i li agrada
molt l'arqueologia. Per exemple, ara recordo el camp de treball aquest que va fer a
l'estiu era d'arqueologia. Li agrada molt tot això. Però és clar, li agrada a nivell
experimental, a nivell de coneixements, que algú li expliqui. Tot això li agrada. Però
posar-se a estudiar, no. No li agrada o no té la tècnica. Li costa més. Si ell ha de fer les
coses de Matemàtiques, els farà i pim pam i de vegades li costaran, perquè no té base i
hi ha coses que li fallen, i has d'estar allà però ho farà. Però, és clar, una cosa és fer-ho
així i una cosa és haver-ho d'estudiar.
E.:Em va dir que li agradava més que li posessin preguntes i contestar-les, més que no
pas estudiar....
R.:I a vegades es trobava que contestava les preguntes i te venia i te deia "esto no sé
qué quiere decir" I resulta que no s'havia llegit el tema. Per no llegir-se'l venia a
preguntar. Li deies "Tho has llegit" ".- Hombre, no, cuando tenga el examen ja me lo
leeré" "- Martí, que si no no pots contestar les preguntes". Ell, l'esforç aquell no...

ENTREVISTA AL PROFESSOR TUTOR DEL CAS 5 (3-1-94)
Entrevistadora..Em van dir que havia estat molt de temps sense estar escolaritzat i
llavors, quan va fer vuitè, li va anar bé. Sé que anava al Carme Auguet i que li havia
anat força bé. Però, és clar, jo ara tampoc sé com li està anant aquí.
Professor:Aquí la primera avaluació li va anar... Podem dir...en fa alguna, va suspendre
una i prou, de deu. I les notes, sense ser descollants, però, en fi, molts de sufis, molts de
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béns i algun notable... Està pel mitjà del bé. El que passa que se li nota que és un noi
que té problemes, que pot venir d'un hospici o així, perquè, per exemple, en qüestió
d'amics, en té un i prou. No té amics. Les coses, per exemple, les veu diferent dels
altres. Vull dir, les veu...o sigui, es recolza molt, per exemple, en el tutor, en mi. Quan
té algun problema -no és pas que vingui molt sovint- però me ve a la taula i me
pregunta. Però coses que no m'hauria de preguntar. No sé si és desconfiança, que no sap
el què fer... però coses que ja se saben, doncs, s'aixeca -li empipa una mica preguntar
des del fons de la classe, s'asseu al fons de la classe- i me ve allà davant a preguntar-ho,
coses que normalment no es pregunten. Pregunta... preguntes molt diverses. Després,
per exemple, també quan... a vegades fa servir... o sigui, per exemple, el to de veu que
té a vegades no és l'apropiat. Pregunta les coses... o sigui, no està gaire acostumat a
parlar en públic. Vull dir, pregunta les coses o massa violent, o... i després té alguna
entrada... Per exemple, d'excursió: "Va irem... muntarem una excursió, que aquí que
allà". Ja aixeca la mà, va aixecant la mà i tal, i li dius "un moment", li dius: "un
moment"-dius- "espera't, ara acabarem d'explicar-ho". Però ell amb la mà aixecada. Clar
quan has acabat de fer l'explicació li preguntes: "Què? Què volies?" Diu: "Vendran
chicas?". Vull dir que, o sigui, vull dir, que no l'interessa ni quant val ni on es va ni
d'allò. Per exemple el tema de les noies sembla que està, que estigui força interessat
perquè sempre vol saber si hi haurà noies, si no hi haurà noies, coses d'aquestes, vull dir
que a aquesta edat encara... A segon sí queja hi pateixen però a primer encara, encara...
millor que no n'hi hagi de noies, vull dir, volen anar... prefereixen anar ells.
El comportament és bo...
E.:I ell, una mica l'actitud que té cap a venir l'institut és bona? És positiva?
P.rNo falta mai, no falta mai. Va fent la feina. No es mata. No es mata. No fa més del
que li toca. Però la feina més o menys la va fent. Al principi, no... al principi li va costar
una mica. Vam parlar amb ell, li vam venir... Jo vaig avisar les seves educadores i li
devien fer algun toc, jo també li vaig fer algun toc i... i d'allò, i... ara sembla que faci la
feina. Jo crec que és un noi que... que el primer se'l podrà treure. Compto que si no
baixa, el primer se'l podrà treure. El segon... després hi ha un salt, amb segon. Vull dir
no sé si... Si continua treballant, sí. Ara, si., s'adorm una mica... És un noi que rendeix
però no se li veu molt sobrat. Ara se'n surt prou bé eh, vull dir que no és burro, no és
burro.
E.:A nivell d'esforçar-se diu que va fent el mínim, no?
P.:Jo diria que sí. En té prou, fent el mínim en té prou per treure un bé i va fent així.
Clar, un cop aixequis el llistó... A primer és un llistó molt baix. Un cop aixequis el llistó
aquest esforç que fa... no en tindrà prou.
E. ¡Diria que ell creu que és un bon estudiant?
P.rNo puc opinar, no ho sé.
E.:I...
P.rEll deu veure que aprova, però també deu saber les seves mancances. A més me fa
l'efecte que ha de ser un noi... aquí no ha tingut mai cap problema però ha de ser un noi
-se li nota- amb caràcter una mica fort, una mica... una mica seu. I suposo que ell es deu
pensar que sí, però és una suposició meva. Perquè ell se té un autoapreci una mica fort,
me fa l'efecte, me fa l'efecte, eh.
E.:I... a veure...
P.:Una autoestima, que diuen ara, una autoestima.
E.rEll, quan fa una feina, si és una cosa que no li acaba de sortir, ell s'esforça perquè li
acabi de sortir o més aviat, si no li surt, ho deixa estar i...
P.:No, ho presenta tal qual, tal qual. Si està malament, "Cómo lo tengo que hacer así?"
"Ah, no està bien? Cómo lo tengo que hacer?" Però, vull dir, que no és allò, l'esforç,
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allò, aquell "pundonor", podríem dir, no. Ho fa. Si li dius "va, torna-ho a repetir" ho pot
tomar a repetir, però, allò... de voler, voler... Va fent, va fent.
E.:I diria que té certs hàbits a l'hora d'estudiar o... va fent amb certa constància...?
P.:Jo crec que deu fer la feina que li toca cada dia... Allà, com que té les hores d'estudi,
a l'estar en un lloc intern té les seves hores d'estudi. És diferent... a diferència dels seus
companys, que al no estar interns, es distreuen. Allà, és clar, els deuen fer tancar a les
habitacions o van a la sala d'estudi i, mira, deu aprofitar per fer-ho, a lo millor H
controlen i així ho fa. I a classe es porta bé, però tant com parlar d'hàbits i bons hàbits
d'estudi, no...
E.:I, amb els professors té bona relació?
P.rCap professor me s'ha queixat. Jo crec que no els hi deu parlar gaire però tampoc se
li queixen. Ell no hi parla gaire amb els professors -crec, eh- però ningú me s'ha queixat.
E.:I amb els companys... deia que té molt pocs amics, no?
P.:Que jo sàpiga, un i prou. Però només se parla amb un, eh. I sembla que hi hagi algun
company que no es vulgui asseure al seu costat. L'altre dia, per exemple, vam anar a
vídeo, i no hi havia ningú al seu costat. Estava a les primeres files i al seu costat... A
l'altre costat hi havia el seu company -aquell que dèiem- i a mà esquerre no tenia ningú.
Llavors, uns que estaven sentats molt endarrera els vaig fer passar al seu costat i, al
veure que era ell, no s'hi van voler sentar. Els vaig obligar a asseure-s'hi. Però, a davant
d'ell van dir que no.
E.:I no sap a què es pot deure això? Més aviat sembla que no l'acceptin fàcilment.
P.:Jo crec que deu ser perquè ve d'un hospici. A aquesta edat són cruels, alguns. Els
nanos són una mica cruels a aquesta edat. Després ja ho superen però tenen aquesta edat
-catorze, quinze anys -que... Però en general, no aquesta classe, sinó en general, a
aquesta edat, són cruels. Quan troben una persona amb defectes, quan hi ha coses
d'aquestes, vull dir, fan forat eh.
E.:De les assignatures m'ha dit que les havia aprovat bastant totes, no?
P.rSí.

E.:N'hi ha alguna que es destaqui perquè li vagi més bé que les altres o...
P.:Home, jo veig que la Història que, jo li faig Història, jo veig que empollar que,
bueno, entendre-ho ja s'entén bé i després, és clar, estudiar, s'ha d'empollar. Jo veig que
aquestes li van bé. Les,que sigui d'empollar, allò que sigui de complir colzes i així, jo
diria que, aquestes, li poden anar més bé que les altres,
E.:E11 m'havia comentat que a ell li agradaven les Naturals. No sé si aquí fan alguna
cosa de...
P.:A primer, no. A primer, no.
E.:I quant a tipus feines que els poseu per fer n'hi ha algun que... per exemple, no sé, si
ell veu que li agrada més si ha d'escriure, o si ha de contestar unes preguntes, o si ha
d'estudiar...? Hi ha algun tipus de feines que el motivi més?
P.:Jo crec que... normalment el taller, que remenen motors, peces i així, els sol agradar
molt. Jo suposo que allò H deu agradar més i, després, lo altre, no. No hi ha res que
destaqui. El taller, sí, suposo, perquè com que a tots els agrada molt, vull dir suposo que
s'hi deu fer, li deu agradar remenar peces, remenar motors i tot això.
E.:Li agrada... Una mica, pel que m'ha dit, ja es pot deduir però li agrada més fer
treballs en equip o li agrada més treballar sol?
P.rAllà, al taller, és l'únic lloc que els fan treballar en equip i treballa amb aquest seu
company. I tots dos estan contents i no es volen separar. Ni l'altre es vol separar d'ell ni
aquest, ni ell de l'altre.
E.:A classe, ell agafa apunts?
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P.:En principi, fa tot el que... O sigui, ell no fa pas res més del que li toca. Ara, el que li
toca, ho fa, eh. Vull dir, per exemple, un professor diu: "Ara agafarem apunts", "Ara
farem l'exercici". Ell ho fa. Lo just, eh. No...
E.:Normalment, entén bé el que se li demana que faci?
P.:Normalment, sí. Alguna vegada -bueno, això és normal- no ho acaben d'entendre,
però diríem que està al nivell adequat.
E.:I diria que ell està motivat per aprendre coses? No tant per anar a l'institut, per fer les
assignatures, sinó per aprendre?
P.:Aquí es porta bé. Vull dir que, en principi, no rebutja res, tot li va bé. Ara, que tingui
un interès desmesurat o més interès, no. Ara, no rebutja res eh. Li dius "això", això;
"allò", allò. Vull dir que no... Tampoc es nega a fer res. Ara, jo no crec que sigui un noi
per... no crec que sigui un noi per demanar més feina, per tenir interès per més coses.
Ara els ( ) estan acostumats que també hi ha molts alumnes que rebutgen fer... Encara
que els obliguis a fer, no ho volen fer. I ell... aquest no és el cas. Per exemple, la meitat
de la classe -a mi no m'ho fan perquè sóc el tutor i al tutor sempre li tenen més respecte,
eh- però en altres classes segur que la meitat de la classe rebutja el que li diuen que faci
el professor. I ell és de la meitat que no rebutja.
E.:O sigui, que accepta el que li diuen que faci.
P.rEll diu: "Lo que haga falta" "Lo que haga falta". Ara, més... més, no eh.
E.:Quan fa una cosa diria que ell se le rumia abans de fer-la o es posa a fer-ho de dret?
P.:M'és difícil contestar això. Vull dir no... Jo crec que ell fa les coses amb normalitat.
Una mica perquè li toca, espera una mica a fer-ho, al final ho fa, vull dir també perquè li
deuen manar una mica la pressa eh, i... però, jo crec que deu anar a aquest ritme, va fent
però... va fent.
E.:Vostè diria que els resultats que ha obtingut són bons?
P.:Jo comptava... o sigui, jo dic que sí perquè comptava que iria més malament i, de
moment és un noi que, si no s'espatlla, passarà tranquil·lament al segon curs, passarà a
segon curs sense cap problema. Ara, si té una devallada o així... Però, en principi, estem
a meitat de curs, ha de passar tranquil·lament a segon. N'hi pot quedar una o... Però,
vaja, tinc apuntat com que l'any que ve que farà a segon.
E.:L'última pregunta és si creu que hi ha alguna cosa del seu entorn que faci que,
malgrat que sigui,un noi que té problemes familiars, vagi tirant endavant? O sigui, una
mica a què atribueix que ell pugui anar tirant endavant, pugui anar seguint, almenys, de
moment.
P.:Home, a ell se li nota que té una sèrie de problemes. No té té una relació, podem dir,
normalitzada amb els companys, vull dir, li costa relacionar-se, fins i tot, quan es
relaciona amb el professor no se relaciona com els altres. Fins i tot el que demana no és
el mateix que demanen els altres, però, després, deu ser un noi que deu estar acostumant
ja a anar tot sol, se sap espavilar, no és tonto i, com que tampoc el nivell és alt, s'ho va
traient. Vull dir que, s'ho treu, s'espavila, vol aprovar, sigui per domostrar alguna cosa a
algú o per demostrars-ho a ell mateix, o perquè tingui el "pundonor" d'aprovar, no deu
voler passar per burro, deu voler aprovar. Total, la qüestió és que va aprovant. No té...
jo diria que, en principi, no té les condicions d'entrada, per aprovar però, sigui perquè
allà el collen una mica, sigui pel seu orgull, sigui perquè no és tonto, doncs s'ho va
traient.
E.rDiria que molt motivat no el veu.
P.:E11 diu que vol estudiar, que vol fer automoció, diu que vol acabar-la. Ara, tots ho
diuen eh, i n'acaben pocs.
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INSTRUCCIONS PER ALS CODIFICADORS*
Seguidament es presenten fragments de quatre entrevistes realitzades a
quatre nois i de quatre entrevistes realitzades a quatre educadors. El procés de
codificació consisteix a col·locar els codis corresponents a les unitats temàtiques
a les respostes dels entrevistats. Per seguir el mateix procés dut a terme pel
primer observador cal col·locar un o més codis al marge esquerre de cada una de
les respostes procurant ser exhaustius, és a dir, intentant que els codis reflecteixin
tot el contingut temàtic de cada una de les respostes. Cal tenir en compte que els
codis són diferents segons el tipus d'entrevista.

Unitats temàtiques de les entrevistes als nois /es
A)

Característiques del noi/a
1. Autoconcepte com a estudiant.
2. Autoestima.
3. Actituds:
- vers l'escola.
- vers el treball escolar.
4.

Expectatives: - pel que fa a l'escola. Què n'espera de l'escola. Com veu el
seu futur en el tema dels estudis.
- pel que fa als aprenentatges adquirits. Què n'espera
dels aprenentatges adquirits.

5.

Motivació:

6.

B).

- pels estudis.
- pel treball escolar.
- per aprendre.
Autoresponsabilitat en els aprenentatges:
- Motivació per l'èxit.
- Atribució de la causalitat.
- "locus of control".

Ambient d'aprenentatge
7. Els professors.
7.1. Percepcions del/a noi/a sobre el concepte que els
professors tenen d'ell/a com a estudiant.
7.2. Estil docent: Tant pel que fa a la manera de fer les classes com pel que
fa ales relacions amb els alumnes.

- Descripció.
- Preferències del noi/a.
7.3. Relació amb els professors. Relacions del noi/a amb els professors.

8.

El currículum

!A més d'aquestes instruccions cada codificador rebia un resum dels primers apartats dels capítol
quart de la tesi en els que s'exposa la definició de cada una de les variables que es contemplaven a
l'estudi.
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8.

El curriculum
8.1. Assignatures:
- Descripció.
- Preferències. Quines assignatures li agraden més.

8.2. Treball a l'aula:
- Descripció.
individual

- Preferències. Quins tipus de treball li agrada més:
o en equip.

8.3. Tasques i activitats:
- Descripció.
- Preferències. Tipus d'activitats que prefereix: fer exercicis,
escriure, llegir, estudiar, etc.
8.4. Valoració del treball. Quin tipus de tasques creu que li van
millor per aprendre, amb quines activitats creu que aprèn millor,
l'ajuden a aprendre.

9.

Els companys.
9.1. Percepcions del/a noi/a sobre el concepte que els seus
companys tenen d'ell/a com a estudiant.
9.2. Relació amb els companys: - Descripció.
- Preferències.

C)

El procés d'autoaprenentatge
10. Hàbits d'estudi: planificació de l'estudi, temps de dedicació,
constància, concentració, demanar explicacions sobre els resultats
obtinguts per conèixer quines coses ha fallat.
11. Habilitats sobre com aprendre: prendre apunts, fer resums,
subratllar.
12. habilitats metacognitives: identificació de les demandes,
planificació d'una tasca concreta, supervisió de les tasques.
13. Concepte que el/la noi/a té sobre què significa aprendre.

D).

Resultats
16. Descripció dels resultats, (notes obtingudes)
17.

18.

Valoració dels aprentatges adquirits. Si li sembla que serviran d'alguna
cosa els aprenentatges adquirits i quins d'aquests aprenentatges són més importants
per ell/a.
Valoració dels resultats obtinguts. Valoració que en fa el noi/a dels seus
propis resultats.

19. Aspectes de l'entorn que es relacionen amb la seva motivació pels estudis.
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FRAGMENTS DE LES ENTREVISTES ALS/LES NOIS/ES
Casi
E.:Quants anys tens?
RITinc divuit anys.
E.:I estàs estudiant...?
R2 Quart de jardí d'infància.
E.rAbans de fer jardí d'infància vas estar fent primer de BUP. I abans vuitè, no?.
R3Si.
E.:Durant tot aquest temps, més o menys, els resultats a l'escola com han sigut?
R4 Home, quan vaig fer primer de BUP, desastrosos. Però des de que faig FP, molt bé.
Bueno, és que m'hi vaig posar. Vull dir també és molt dur l'FP, costa molt, té moltes
assignatures. Però com m'agrada molt, doncs m'ho vaig traguent tot.
E.:Quan dius que t'ho vas traient... em podries dir quines notes són amb les que t'ho vas
traient?
R5 Sempre tinc...Normalment tinc bé i notable. Molt poques vegades trec un excel·lent, i
intento tenir els mínims "suficients", perquè després, per fer mitja, com vull anar a la
universitat haig de tenir una mitja de bé o notable.
E.:Tu vols anar a la universitat?
R6SÍ.
E.:Què t'agradaria fer?
R7 Educador Social o Assistent Social.
(...)
E.:Tu recordes tot el temps que has anat a escola?. Vull dir, tens un bon record de tot el
temps que has anat a escola?
R8 Sí...
E.:Excepte -m'imagino- primer de BUP.
R9 Sí. Sempre m'ha agradat molt anar a escola. És que aprendre coses m'agrada molt.
E.:Tu creus que ets una bona estudiant?
RIO Si m'hi poso, sí.
E.:En general, diries que sí o que no?
Rll En general, sí.
E.:I per què ho diries?
R12 Perquè quan haig d'estudiar, estudio. Si m'haig de quedar un dia sense sortir, em
quedo sense sortir, me quedo estudiant. Si haig d'estar una tarda sense sortir o una nit,
doncs, sense sortir, me quedo i estudio, no.
E.:Tu què diries que és el que et sol sortir més bé de les coses que et fan fer a l'escola?
R13 L'assignatura que em va més bé?
E.rBueno, sí, diguem l'assignatura, primer.
R14 A mi m'agrada molt Tecnologia, i Castellà, bueno, Català, Anglès m'encanta, també.
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E.:Bé, ja m'has dit quines assignatures t'anaven més bé. També m'has dit que t'agradava
aprendre coses. En general t'agrada aprendre qualsevol cosa, o hi ha unes coses que
t'agraden més.
R26 Home, Tecnologia m'agrada. És que m'encanta, Tecnologia perquè són coses molt de
psicologia i aixís. Són molt pràctiques, no?. L'any passat, quan feia Puericultura, també
m'agradava molt perquè tot és molt pràctic, o sigui, és amb el nen i amb el nen, vulguis o
no, potser d'aquí a uns anys tinc un fill, no? Doncs tot això me servirà. Hi ha moltes coses
que aprens que són de la vida mateixa, no? que ho has de fer, que un dia et tocarà fer-ho.
E.:Ja. Una mica també m'ho has dit, però, per quina raó diries que et va més bé Tecnologia
o la Puericultura, que no pas...
R27 Perquè m'agraden més.
E.:Perquè t'agraden més?
R28 Sí.
E.:Quan una feina que et posen per fer - un treball, uns deures- et surt bé, tu per què diries
que és que t'ha sortit bé?
R29 Perquè ho vaig fer amb ganes, perquè ho volia fer... Intento fer les coses el millor que
puc perquè així tens més nota. I també em serveix a mi. Si ho faig millor em serveix a mi
també.
E.:I quan, al revés, quan no et surt bé?
R30 M'empipo amb mi mateixa, perquè sé que ho podria haver fet millor. Sempre ho
penso. Si no ho he fet bé penso que ho hauria pogut fer millor. Bueno, després penso que a
la propera ja ho faré millor i ja està.
E.:A veure, parlant dels mestres una mica ara, què creus que els mestres pensen de tu com
a estudiant.
R31 Ah, a mi ja m'han dit que... que els hi semblo una bona estudiant.
E.:Ja t'ho han dit directament?
R32 Sí.
E.rQuan feies fins a vuitè, també pensaven el mateix, tu creus?
R33 Sí.
E.:Et vas treure el graduat, no?
R34 Sí, si, si.
E.:Te'n recordes quan anaves fins a vuitè, abans de començar a l'institut, te'n recordes
quines assignatures t'agradaven més, o què t'agradava més de fer llavors, te'n recordes?
R35 LLavors m'agradava fer... Igual, Castellà m'agradava molt...
E.: Les llengües.
R36 Les llengües sempre m'han agradat molt. Bueno, i Mates m'agradava molt perquè
teníem un professor molt agradable...Vull dir, feia les coses molt actives, i m'agradava
molt. Però, com ara, Castellà, és que sempre m'ha agradat molt, les llengües m'agraden
molt.
E.:I te van bé, a més a més?
R37 Sí, sí que em van bé.
E.:Això que deies ara, que hi ha mestres que t'han agradat molt, aquests que t'han agradat
més, com diries que són ells i com fan les classes perquè tu diguis que t'agraden aquests
mestres?
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R38 Perquè fan les classes molt actives...
E.:Quan dius "actives" què vols dir?
R39 Que no estan... Fan participar la gent i t'expliquen les coses, i et diuen "te sembla bé?"
o potser et pregunten "i per què te sembla bé?" o el que sigui. No fan, no s'assenten i
comencen a explicar, no? que hi ha molt professors que només arriben, s'assenten, ens
expliquen tot el que hagin d'explicar i marxen. Hi ha professors que no, que es passegen
per la classe, t'expliquen... fan que te n'enteris millor, i potser fa alguna broma o així,
sempre fan la classe més agradable que no si ve i s'assenta i mira...
E.:Tu què valores més d'un bon mestre, què...M'ho sabries dir què és el que valores més,
no? O sigui què és allò que dius mira, me fixo sobretot en...
R40 Jo me fixo molt en el tracte que té amb la gent a la classe. I com explica també, clar,
és molt important com explica. I també m'agraden molt els professors que saben valorar
cada persona tal i com és. Perquè en una classe de trenta persones tothom és diferent.
LLavors, hi ha professors que se n'adonen i hi ha professors que no, que pensen que
tothom és igual.
E.:I dels que no t'agraden gens? Suposo que te n'has trobat algun...
R41 Normalment gairebé tots els professors m'agraden. El que no m'agraden...Bueno, l'any
passat tenia una professora d'Història que no m'agradava gens, però era per això, perquè ja
et dic, arribava a classe, explicava tot el que havia d'explicar perquè era la seva feina... I
era la nostra tutora i no en sabia res de nosaltres, ni ens coneixia. I a mi això no m'agrada
d'un professor, perquè com a mínim ha de tenir mínim de respecte, no? per la gent. És que
no, no s'hi posava amb nosaltres... O sigui, passava molt. Estava més... Ens fèiem més amb
una professora que havíem tingut l'any anterior d'Anglès que amb ella. A ningú no li
agradava, eh.

Cas 2

E.:A veure, dels mestres que tu has tingut, te'n recordes d'algun o alguns, que diguis,
aquest si que per mi va ser un bon mestre.
R42 Sí.
E.:Sí? I com eren? Quines característiques tenien? com eren ells perquè tu pensis que eren
uns bons mestres?
R43 Bueno...
E.:O què feien?
R44 Sí. A sisè em va tocar una profe que era com, bueno, que va donar la casualitat que té
una mica la manera de ser com la que m'ha tocat ara a FP de tutora. Són unes ties molt
així, molt agradables, molt carinyoses...és raro que et fotin una bronca, no? Sempre t'ho
intenten dir tot tranquil·les, contentes, i... Vull dir que això crec que em va ajudar perquè...
no sé, a vegades t'estimes més que et vingui una persona i et foti... o te sap més greu que
una persona que et tracta bé t'hagi de fotre una bronca i que a ella li sap greu que que et
vingui una persona que sempre t'està fotent branques amb mala llet. Llavors ja... t'entra per
una orella i et surt per l'altra.
E.:Diries que els professors que t'han agradat més ho són per això, pel tracte que han
tingut...
R45 Sí, amb mi.
E.:Amb tu, i amb els altres companys...
R46 Sí.
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E.:I de cara a alguna cosa que t'hagi agradat de la manera de fer, de donar les classes i així,
recordes alguna cosa o no? O en general, els que t'agraden més és ben bé per la seva
manera de ser.
R47 No, no, no. Home... també distingeixo, no? Vull dir, la de sisè era molt bona tia però
les classes no les acabava de fer molt bé.
E.:Per què dius que no les acabava de fer molt bé?
R48 Perquè les feia molt senzilles, tot m'era molt fàcil, t'ho donava tot a peu per aprovar.
E.:Trobes que hi ha professors que ho fan massa fàcil? Que t'ho donen molt mastegat i...?
R49 Pocs, pocs te'n trobaràs.
E.rPer tu com seria el professor ideal, què et sembla?
R50 Home, crec que mai hi ha el professor ideal, però sí s'ha d'escollir jo crec que el típic
professor...bueno, ja te'n trobes, que està a tots nivells, no? que no només, bueno, no és
com tots. El professor normal va a la classe i dóna la lliçó, i després et fica l'examen, te fa
unes preguntes, í si li caus bé, pues, te pots enrotllar amb ell bé o... Això ja és un tema
entre ell i tu, no? Però després hi ha altres professors que no es preocupen només per això.
Vull dir, a la classe no tothom té el mateix nivell, com la que hem tingut aquest any. Vull
dir, hi havia, per exemple, un nano que es deia Evaristo, que li costava més tot, estudiar,
no cap.... sinó estudiar. Pues ella li rebaixava una mica el nivell. Vull dir que es preocupen
més, que treballen més, que els importa més que tu aprenguis, no només fer la classe i
després ficar l'examen i "estem en paus".
E.:Ja. Vejam. Quan fas una cosa que et surt bé, tu què sents, com et sents?
R51 Bé, em sento bé. Estàs orgullós de tu mateix.
E.:I quan no te surt bé?
R52 Segons com m'agafi. Normalment passo.
E.rPasses?
R53 Sí.
E.rQuan et surt malament una cosa, a qui dones la culpa? o no la dones a ningú?
R54 Home, sempre a mi.
E.:Ja, però vull dir tu sents que realment és cosa que tu has fet malament o, a vegades...
Home alguna vegada suposo que també pots pensar, guaita, és que no m'ho han explicat
bé, o alguna cosa així, no?
RSSNo.
E.:En general penses que...
RS6 Sí, sí.
E.:Tu què diries... A tu què et sembla que els mestres pensen de tu?
R57 No t'ho sabria dir ben bé però em sembla que...
E.:Més o menys. Quina impressió et dóna a tu?
R58 Bueno. T'ho puc dir però és queja m'ho han dit ells.
E..-Bueno doncs digues què t'han dit.
R59 Em van dir que jo podria tindré capacitat per treure bones notes, però que passo de
tot, i que per això sóc una mica capullo.
E.rT'ho van dir així.
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R60 No, bueno això no, això m'ho va dir un professor. Em deia, com em deia?... Gàngster.
Deia que era un gàngster.
E.:I com és que et diuen que passes de tot?
R61 No ho sé.
E.:No ho saps? No ho has descobert encara?
R62Nohosé.
E.:Però tu mateix reconeixes que si treballessis una mica més treuries més bones notes.
Llavors, si no ho fas, per què et sembla que no ho fas? És que et fa mandra, o...
R63 No, perquè tinc altres coses al cap.
E.:Tens altres coses al cap. Que consideres que són més importants, suposo.
R64No!
E.:O és perquè te'n vas...?
R65 Sí, me'n vaig, o sigui, se me fot per exemple problemes o alguna cosa al cap i...ja no
estic a la classe, ja no estic allà, sinó estic...
E.:Quan et posen una feina a l'escola, o, en general, qualsevol feina així que has de pensar
una mica, a tu et costa concentrar-te, o centrar-te, estar-te una estona pensant només amb
allò?
R66 No, el que em costa es ficar-m'hi, en qualsevol cosa. Després, quan hi estic ficat, jo
sóc d'aquells que si està treballant no el molestis perquè t'engegarà. No m'agrada, no?. Si
estic treballant, estic treballant, i si estic fent allò, pues...
E.:Ja.
R67 Però ficar-mi em costa molt.
E.:En general? Perquè abans m'havies dit que d'Història i coses d'aquestes no et costa tant
posar-t'hi.
R68 No, no tant, però em costa. A més, sempre ho deixo tot per última hora. Sóc d'aquells
que el dia abans de l'examen s'ha quedat fins...
E.:Fins a les tantes?
R69 per estudiar.
E.:I tot i així et va bé...
R70 Em va funcionant.
(...)
E.:A tu què t'agrada més, fer treball individual o en grup?
R71 És que, jo sóc més solitari que l'òstia.
E.:Tagrada més treballar sol.
R72 Molt. I a vegades pels companys. Quan som més de quatre a mi no m'agrada
perquè...no s'acaba mai de distribuir bé la feina. Sempre un en fot el quatre que els altres
(Vol dir que sempre un treballa quatre vegades més que els altres) I a mi això no
m'agrada. M'agrada que tothom faci un esforç. I si no, tothom comença a passar una mica,
i acaba tothom... I si ho fas entre dos és més controlat, no? Diguéssim, que un pot contolar
l'altre i l'altre,... que no cal, no? però... és més guai.
E.:I els companys, tu què creus que pensen de tu? A tu què et sembla?
R73 Home, jo aquest any he sigut el filòsof de la classe, (riu)
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E.rHas sigut el filòsof de la classe?
R74 El nom ha vingut d'això, sempre anava fotent rotllos... No, no ho sé. Bueno. És que
érem trenta dos nanos...
E.:Ja però, per exemple, els teus amics.
R75 Ah! els meus amics? Jo crec que els meus amics pensen que tinc molts problemes,
no? per això de la família, perquè, no sé, quan parlo de ma mare o així sembla que
s'espantin, no? Els meus amics, amics. I, no ho sé, suposo que els hi caic bé no? Si van
amb mi...
E.:Si són amics teus suposo que sí.
R76 No, sí, el rotllo que sóc un filòsof i...
E.:T'agrada, per això, a tu explicar...
R77 Sí, m'agrada enrotllar-me molt, sí.
E.:En general la gent et deu escoltar no?
R78 No tots. Els meus amics sí, no?, però de la classe, ja no hi ha tants que m'escoltin. Jo
tampoc no vaig allà... No sé... Molta gent que me ve no? i me demanen consell, que és el
que m'ha passat aquest any. VAig començar a cardar rotllos i la gent venia a demanar
consell i jo els hi fotia un altre rotllo. Però no tothom me venia a dir res, vull dir, no
tothom. (...) Jo normalment sóc de que...potser si que amb una persona no... hi ha gent que
no es cau amb tothom bé però no té problemes. En canvi jo sóc, amb quasi tothom em caic
bé però amb un tinc problemes, o em dos, vull dir que no els suporto.
E.:O sigui que tu saps quins t'agraden i quins no t'agraden...
R79 No, per això te dic que si algú no m'ha vingut a demanar consell no és perquè no
tinguéssim una bona relació, perquè...
E.rTornant al tipus de feines que us posen a classe, amb quin tipus de fenies de les que us
posen creus que aprens més coses?(...)
R80 Jo crec que amb la classe.
E.rAmb l'explicació del professor?
R81 Lo que crec que...lo essencial és l'explicació del professor, o una pregunta del
professor.

Cas 3
E.:Quants anys tens?
R82 Disset anys.
E.:I estàs fent?
R83 Tercer de Jardí d'Infància.
E.:Vas a Montilivi?
R84 A Montilivi.
E.rMés o menys em podries dir les teves notes d'aquest any i d'altres anys...
R85 Normalment, jo, vull dir, sóc de Cadis, no? i fa dos anys que sóc aquí. I de Català,
normalment, un bé, un suf, perquè me costa més. I de les altres notes, depèn del que més
m'agradi. D'Història normalment un bé o un suf si és una lliçó que és molt difícil o així,
però normalment, notable.
E.:Quines són les assignatures que més t'agraden?
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R86 M'agrada més Matemàtiques... La gimnasia m'agrada molt. I després, de l'especialitat,
he fet Auxiliar i m'agrada molt la pràctica i la Tecnologia. I ara, del que estem fent
d'Infància, pues, Puericultura, Psicologia -que també en fem- i ja està.
E.:I el que t'agrada menys, menys de tot?
R87 Història.
E.:A part del Català, suposo...
R88 No, el Català sí que m'agrada, el que passa és que em costa molt perquè... No
m'agrada? Doncs, Física i Química, que no m'agrada gens. En canvi les Mates sí que
m'agraden. Però és molt diferent. I Història, tampoc m'agrada.
E.:Tu creus que ets una bona estudiant?
R89 Home. Bona estudiant, no.
E.:Per què no?
R90 Home, tampoc sóc d'aquelles que treu tot excel·lent. Però no suspenc, tampoc. Vull
dir, home, el rendiment estic contenta perquè podria... podria suspendre. I en canvi
m'esforço. A l'hora de tenir un examen... vull dir no sóc d'aquelles que es passen el dia
estudiant, però si tinc un examen m'hi poso. Vull dir... no sé. El concepte d'estudiant...
normal.
E.:Tu què diries que... o sigui de les feines que us posen a l'escola, a part de les
assignatures, dels tipus de feines que us posen quines diries que et solen sortir millor?
R91 Les que me surten millor?
E.:Sí.
R92 La d'especialitat que estic fent. Per exemple, si me fan fer un treball de Psicologia o
de Puericultura, me surt més bé que si me'l fan fer d'Història, perquè no m'agrada, o de
Català, per exemple.
E.:És a dir, diries que et van més bé perquè són coses que t'agraden més.
R93 Sí, clar. O sigui, ara estic estudiant assignatures que sempre les has de fer: són les
comunes. En canvi, les que són de l'especialitat normalment tothom... és que a la classe
tothom te més nota perquè és una assignatura que tu la fas perquè tu vols i la tries en el
curs perquè és el que tu vols estudiar. En canvi, Català i Mates sempre ho fas, fins que no
arribes a la universitat. I, en canvi, és diferent.
E.:Tagrada anar a l'institut?
R94 Sí, sí que m'agrada.
E.:I abans t'agradava anar a l'escola, és a dir, fins a vuitè?
R95 Sí que m'agradava.
E.¡Sempre t'ha agradat anar...
R96 Sí. Ho trobo divertit. A més, a mi m'agrada aprendre coses.
E.:Sí? I t'agrada... Suposo que us posen deures, t'agrada fer les feines que us posen els
professors?
R97 Sí, sí. Home, depèn del dia també. Hi ha dies que no tinc ganes de fer deures. I també
depèn de l'assignatura. Si et posen un treball, per exemple de Puericultura, fer un conte o
alguna cosa així, doncs, ho fas més a gust. Depèn de l'assignatura i depèn del dia que
tinguis, però sí.
E.:Del que has fet durant el temps que has estat a l'escola, fins a vuitè, tu què creus que et
serveix, o t'ha servit, o et pot servir més del que allà vas aprendre?
R98 Crec que...
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(no m'ha entès. Li torno a explicar la pregunta)
R99 Home, primer, tenir els conceptes bàsics quan surts de l'EGB, perquè després... és
com una cadena, has d'anar seguint. I si a l'EGB, doncs, no vas a col·legi, passes d'anar-hi
i tot, doncs, és una mica difícil quan passes a l'FP. I un concepte molt bàsic és que t'ha
d'agradar estudiar, t'ha d'agradar perquè si no, malament rai.
E.:I a partir d'FP ho veus igual o...
100 No!
E.rConsideres que et serveix el que estàs fent o et servirà el que has estat estudiant?
R101 Sí, sí que em serveix. I tant.
E.:Què consideres que et pot servir més, del que has estat estudiant, del que estudies?
R102 Els conceptes bàsics d'aquestes assignatures que a ningú li agraden (riu) Sí.
E.:Quines són?
R103 Història, Puericultura, el llenguatge -Català, Castellà.
E.rAquestes són les que consideres que et serviran més?
R104 Sí. L'idioma, l'Anglès, en aquest cas, o el Francès.
E.cT'agrada l'idioma.
RÍOS Mmmm.. Depèn de quin idioma. L'Anglès no m'agrada, el francès, sí. M'agrada més.
E.rJa m'has dit una mica com t'anaven les notes. Quan feies vuitè, també eren les mateixes
les que t'agradaven més. Bé, es clar, llavors no feies Català...
R106 No. Treia notes més altes. Normalment tot ho treia notable. La gimnasia sempre ho
treia excel·lent perquè m'agrada molt fer esport.
E.:I la Història sempre ha sigut la que no t'ha agradat?
R1071 de... Història sempre ha sigut... A més a més és que quan feia EGB tenia un mestre
que... a més a més que era molt gran, i era molt xapat a l'antiga, i no m'agradava, però no
treia pas un suf. Treia més nota. A més a més que...no sé... que estudiava més, tenia més
temps d'estudiar.
E.rAra estàs treballant no?
R108 Sí.
E.:Pagrada la feina?
R109 Sí. Home, és un pal anar a Figueres, però... és maco.
E.:Què estàs fent?
R110 D'auxiliar. Treballo a l'Hospital de Figueres.
E.:Quan et posen una feina per fer i et surt bé, a què ho atribueixes? Per què diries que
t'ha sortit bé?
Rlll Home, primer, quan te posen una feina primer... o sigui, tu primer has de tenir... t'ho
has de mirar, i t'has de posar en una matèria, o sigui, un contingut per fer-la. I a lo millor
dius, guaita, me posen una feina i faig el mínim... fas un resum i ja està i apa!, no? En
canvi, normalment si t'ho prepares i ho fas amb gust, home, t'hauran de posar bona nota. A
no ser que el profe vegi que tu, guaita, (...) Te surt malament i ja està, no? Però
normalment no passa. I si te donen un treball doncs, que està ben fet al primer és perquè,
guaita, m'he esforçat i m'ho he guanyat, no?
E.rQuant et surt una cosa malament, tu normalment com et sents, per què diries que és?

605

Annex 4

R112 Home, si m'he esforçat, normalment me sento aixafada, molt aixafada, perquè,
ostres!... I normalment, si... si és un treball que hi has posat esforç, doncs, li vas a
comentar al professor. Dir, guaita, si el repetim... li comentes en què he fallat. Dius, guaita,
em pots explicar en què he fallat i per què no acaba d'estar bé allò. Vull dir, vas, i li
comentes. Dius, guaita, jo me vull esforçar i vull treure més nota, o presentar-lo bé. Perquè
t'ho comenti, allà on t'has equivocat i per què no està bé.
E.:Tu creus que tens capacitat de concentració? Et concentres, tu quan has de fer els
deures, quan has d'estudiar?
R113 No.
E.:Tu creus que no... o no et concentres?
R114 Crec que no em concentro i que no tinc capacitat per concentrar-me. Vejam, moltes
vegades ho penso i, a més a més, amb la meva tutora, doncs parlem de moltes coses i en (
) això dels estudis. Aprovo més per la memòria que no pas per la capacitat de
concentració.
E.:Tu creus que tens bona memòria?
RUS Sí.
E.:Te'n recordes fàcilment de les coses?
R116 Me'n recordo més si... o sigui, si... te posava un exemple de... Vejam: hem de fer
l'examen d'una pel·lícula de vídeo, i a l'endemà hem de fer un examen d'un llibre. Encara
que sigui del mateix tema, treure més nota del vídeo. És que ho he comprovat, me queda
molt més bé. Perquè me'n recordo més de les imatges... I si és, o sigui, si es coses
d'explicar... me'n recordo per lo que ha explicat, i si és estudiar, m'ho llegeixo quatre, cinc
cops, i no m'entero. Perquè, a més a més, no me concentro.
E.:Parlant una mica dels mestres que has tingut, què creus que els mestres pensen de tu
com a estudiant?
R117 Home, no sé (riu)
E.rLa teva impressió.
R118 Així, a primera vista, una noia normal i corrent, vull dir, que ve a classe cada dia i
que, doncs, guaita, que s'esforça i... no sé. Home, no ets d'aquelles que comences a classe a
tirar boletes al company i... Vull dir... no sé. Normal, em penso que com una noia normal.
Ni destacable ni d'aquelles que passen de la classe.

Cas 4

E.:Supso que has tingut professors que t'han agradat i d'altres que no tan agradat tan, no?
Dels que no t'han agradat gens, com diries que eren, o per què no t'agradaven?
R119 Pues, bueno, el año pasado, había una que se llamaba (...). A esa... no la aguantaba,
porque igual estaba de risa... "¡Eh, callarse, ya no podéis hablar!" (Ho diu en to greu i
contundent). O sea que no la comprendía, era muy... no sé. Pero también... debía ser
porque hacía poco que se murió su marido, cuando estaba con nosotros. Claro, estaba
siempre de mala... de mal humor... poniendo muchos deberes, copias y, claro, todo el
mundo hablaba mal de ella, no? Pero si después... la conoces bien, no es tan mala mujer,
pero en las clases, no hay quien la aguante. Y este año mismo, o sea, no es que me parezca
mal a mi sino lo que le parece mal a la gente, porque a mi los profesores... Hay una de
Castellano que era sustituía de la que está ahora... llegabas a la clase un minuto tarde....
expulsado! O sea, esa, hablabas... ¡Expulsado! Y la clase estaba en silencio completo, eh.
Querías hablar... con la mano arriba, eh. Hasta, buf!, esa mujer era un sargento. Hay
muchos amigos míos que dicen "Ai! qué asco de profe! No sé qué" Digo: "Qué dices, así
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es como tendrían que ser todos". Porque, por ejemplo, la de inglés: todo el mundo tirando
papeeeles, ueee!. Así nadie se entera de nada. Pues menos mal que hay algunos y yo que
ya nos lo sabemos porque de la mitad, más o menos, pero si es así la clase no te enteras de
nada. Es mejor... yo siempre he dicho: " A mi me gusta más un profesor que se hace
respetar que no que otro :"Va, a ver..." Había uno el año pasado que se ponía... el pie aquí,
así, se ponía así.(ensenya la taula) I el periódico (...). Con razón suspendía más de la
mitad de gente. Ponía el examen... nosotros: "Qué bien, no hacemos nada". Pero después...
el examen: "Qué es esto?". Claro, porque no te explicaba nada.
E.:I els que a tu t'han agradat més com són, o com feien les classes?
R120 Doncs, mira, la ( ), la del año pasado de tecnología, es la que tengo este año, no?
Me gusta mucho porque, mira, se hace respetar, pero no es una sargento, o sea, la gente le
hace caso, es simpática además, explica pero muy bien. Tu no entiendes una cosa... aunque
sea muy difícil te la hace comprender. O sea que... es una profesora... de todo: simpática, o
sea, de todo. Tiene de todo, pa' mi tiene de todo. Sabe explicar todo... se hace comprender,
y si tienes algún problema igualmente... todo...
E.:A veure, ja m'has dit que no t'agradava fer els deures no?
R121 No porque, me siento... o sea, si estoy en el colegio, en el colegio. Pero si estoy
aquí, pues, otra cosa, no?
E.rJa. I, encara que sigui en el col·legi: quins tipus -encara que no t'agradi gaire- però hi ha
algun tipus de coses que t'agradi més de fer de deures? Per exemple, suposo que a vegades
us posen fer una redacció, que a vegades us posen...
R122 A mi lo que me gusta más es escribir, a mi me gusta mucho escribir. O sea, cuando
no tienes nada que hacer... Pero mucho, mucho. O sea, es mi hobbi preferido, tú.
E.:Sí?
R123 A mí me dicen: "Oye Nenica, hazme esto" Y yo, "Bueno, va". Sabes? A veces en un
día hago tres i cuatro redacciones... Y cuando no tengo nada que hacer, me invento algo,
una redacción yo misma, sabes? Me gusta mucho, me gusta mucho, sí.
E.rNormalment els mestres que has tingut, quins tipus de treball feien fer, individual o en
equip?
R124 Más que nada decían que hacían en grupo, pero que se podía hacer individual.
E.:I tu què prefereixes?
R125 Yo, prefiero individual. Porque si se hacen en grupo, muchas veces ha pasado, uno
se pone: "Ah, yo no puedo venir" i claro. Si por ejemplo, se saca un notable por el
esfuerzo de dos o tres, a lo mejor hay dos o tres que no han hecho nada y estos también se
quedarán con un notable. Por eso yo siempre lo hacía sola. Bueno, siempre no. Los
primeros días de colegio, decía yo contigo, contigo... cinco o seis personas. Al final, quien
acababa haciéndolo: tres personas. Y al final dije, ya lo hago yo sola y que me pongan a mi
mi nota, y ya está.
E.:A tu quin tipus de feina us posen per fer a l'escola? Una mica ara m'has dit que a
vegades us posen escriure, no?, però què us posen? estudiar? o...
R126 Así como en EGB te ponen muchos deberes, aquí, no. Aquí, o sea, esos ejercicios
los acabas en casa... o una redacción...- pocas veces. Este año, de momento, no- i pasar las
cosas a limpio, a máquina, por ejemplo Tecno... No, tecno, no. Prácticas y Técnicas tienes
que escribirlo normal, y después en casa pasarlo a máquina. Pero trabajos así de hojas y
todo eso, no. El año pasado sí, más porque hice primero y, claro, te hacen más de
esforzarte, pero ahora ya no.
E.:I a tu com et sembla que aprens més coses? Amb quin tipus de feina?
R127 Yo aprendo más explicando a los demás.
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E.:Tu, explicant-ho a els altres.
R128 Sí, por poner un ejemplo, no entiendo... bueno, yo entiendo Matemáticas, lo que
pasa que sé... después no... no sé. Yo había una cosa que no la entendían y, claro, me la
preguntaban a mi. Yo tenía idea, más o menos. Y después se la acababa de explicar y le
digo. "¡Ai, pues si es verdad! Muchas veces es así, eh. Explicando me sale bie... O sea, me
sale.
E.:De les classes que has anat, quina recordes més bé, més...?
R129 Todas, mira, no sé, recordar, recordar... la tutoria, que no hacemos nada.
E.:A nivell de companys de classe, suposo que has tingut de tot no?
R130 O sea, de la clase? pimero, segundo, cuarto, quinto?
E.:Sí.
R131 Pues el año pasado, en primero de FP. Era la mejor clase de todo el colegio. Todo el
mundo la envidiaba.
E.rPor qué?
R132 O sea, a la vez éramos gamberros... pero había mucho compañerismo. O sea, no
quiero decir gamberros, sino, por ejemplo, una persona hacía algo y se ponía toda la clase
"Este! este! este! este!". Allí, aunque mese, o sea, no está bien, bueno, está bien, pero no,
todo el mundo nada eh, o sea nos teníamos que quedar un miércoles por la tarde... todo el
mundo se quedaba. O sea, mucho compañerismo. Y ahora este año nos han separado y
todos estamos... Vaya hombre. Ahora, en mi clase hay algunos del año pasado también,
están repartidos, no? pero sí, nos vemos bastante y a veces nos "ajuntamos" y todo mucha
gente.
E.:I a tu com t'agrada que siguin els teus companys de classe?
R133 Pues, por lo menos, que no sean falsos porque el año pasado en mi colegio había una
niña que se llamaba Judit P. que, por cierto, todavía no ( ) que por delante , oi! qué
chica!. O sea, le decías que... muy buena, sabes? y por detrás te iba insultando o... No sé.
Y a mi me gusta más que sean sinceros, o sea, si le caes bien o te gusta, vale, per si no, "no
quiero ser tu amigo". Que diga las cosas en la cara y no por detrás.
E.:Bé, suposo que tens amics...
R134 Sí, muchos.
E.:Tu què creus que pensen els teus amics, els teus companys de tu, també com a
estudiant?
R135 Hombre, pues, de momento, todo el mundo... Bueno, la María... el otro día saqué un
siete y medio de Física y Química, se pone "Ai, qué inteligente que eres. Yo que soy
repetidora saco un cinco y tú un siete y medio!" y yo "Bueno". O sea, nunca hablamos de
eso, no? porque... Pero, a veces, no... dice: "Oye, estudias mucho o qué? Has estudiado
mucho, no?" y digo "No" y se pone "Y cómo es que apruebas?" sabes? Se pone "Ah, es
que ella es muy inteligente, claro". Me dan por "caso a parte", sabes?
E.:Bé ja m'has dit que no dedicaves gaire estona a estudiar ni... Tu normalment entens el
que et demanen?
R136 Sí, sí, perfectamente.
E.:No tens problemes, no? I quan, no sé, quan, per exemple tens un examen, tu planifiques
abans, o estudies, o estudies el dia abans, o...
R137 Cuando tengo un examen, o sea, si es de saber, entonces ya tienes que saberlo, no
tengo que estudiar. A lo mejor si es operaciones, o sea, Contabilidad repaso un poco para
ver como se hace, o sea, el orden, porque Contabilidad todo es orden. Y luego, si es
Derecho, como he dicho, pues estudiar una hora antes del examen, pues, no pasa nada, no?
Hay que estudiar. Pero, no, eh. Poco, poco. Me parece que ésta es la cuarta vez que
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estudio entre este curso y el otro. Estudiar, a sea, estudiar, en. Nunca... siempre... o sea,
leer un rato y puaj! I escuhar en la clase, lo que es escuchar es más porque se te queda, a
mi se me queda antes... que me lo expliquen que no que leído.
E.rDe tot el que... a veure, de tot el que has après durant tot el temps que has anat a escola
-bé, a escola i a l'Institut-... abans t'he preguntat què és el que et sembla que serviria més
però ara és una mica preguntar-te què et sembla que és més, o què serà més important per
tu de tot el que has fet, i de tot el que has après a l'escola. No què et servirà sinó...
personalment, per tu, quines coses són més importants del fet d'anar a l'Institut, d'anar a
escola, de les coses que has après allà.
R138 No sé, yo... Bueno, yo el hecho de ir al Instituto no es solo por estudiar porque
también hay los amigos, no? y he aprendido también lo que son a veces las personas, la
forma de que son cada una. O sea, yo antes era tonta, bueno, no tonta: cualquiera me
engañaba. Sin embargo ahora, ya sé, en cuanto lo veo y habla un poco ya sé cómo es la
persona, sabes? Y yo veo que yendo al Instituto, pues que hay gente de todas clases. Por
ejemplo, antes ponerse: "Eres un hippy", "Ui, ese es muy malo porque va vestido así".
Pero después lo conoces y es un chico encantador, por ejemplo, no? Quiero decir que... las
apariencias engañan mucho también. Eso... Yo he aprendido mucho de eso y... me sirve de
lección porque yo antes decía: "Esa -por ejemplo-va siempre provocando", digamos. Y
"esa tía...". Y eso es como le gusta a ella vestirse. Si le gusta ir así... A lo mejor es una
tímida por dentro y nadie lo sabe.
Y de estudio, pues..., más que nada el inglés. El verano pasado estuve hablando con una
inglesa en la playa, media hora. Y sor Pilar estaba delante, eh. Sor Pilar me preguntaba
cosas y yo se las decía, o sea, yo me pensaba que, claro, yo me ponía nerviosa porque te
quedas en blanco, de verdad, eh, no sabes lo que preguntarle. Pero claro, yo lo entendía lo
que me decía ella y entonces yo, después, lo contestaba. En vez de preguntarle yo era al
revés, sabes?
E.:Era ella que et preguntava...
R139 Y claro, entendía todo y entonces te pones más tranquila y ahí ya sale todo. Pero a lo
primero estaba nerviosa porque digo: "A mi no me va a salir, si yo no sé nada. Pero,
después, sale más de lo que te piensas.
E.rSí (...) Tu penses que hi ha alguna cosa de la teva, del teu entorn, de la teva vida
quotidiana que tu penses que t'ha servit, o que t'ha ajudat, més que t'ha servit, a anar tirant
endavant els estudis, i a estudiar, i a tenir ganes d'anar a escola...
R140 Pues, no sé. Yo siempre hubiera estudiado igualmente, hubiera estado aquí, o
hubiera estado en mi casa... Siempre hubiera estudiado igualmente, no sé. Nunca me he
planteado eso.
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Unitats temàtiques de les entrevistes als educadors/es
A)

Característiques del/a noi/a.
1. Percepció de l'educador sobre l'autoconcepte com estudiant o bé
sobre l'autoestima del/la noi/a.
2. Concepte que l'educador té del/a noi/a com a estudiant.
2.1. Actitud:
- cap a l'escola.
- cap el treball escolar.
2.2. Motivació:
- pels estudis.
- pel treball escolar.
- per l'aprenentatge.
2.3. Autoresponsabilitat en els aprenentatges:
- Motivació per l'èxit.
- Atribució de la causalitat.
- "Locus of control".

B)

L'ambient d'aprenentatge
6. Expectatives de l'educador.
7. Relació del noi amb els professors.
8.
9.

Assignatures: - preferències. El que l'educador ha percebut com a
preferències del/a noi/a.
Tasques i activitats: - Preferències del noi/a. El que l'educador ha
percebut que són preferències del noi/a.

10. Relació del noi amb els companys.
C).

El procés d'aprenentatge
11. Hàbits d'estudi: planificació de l'estudi, temps de dedicació,
constància, concentració, demanar explicacions sobre els resultats
obtinguts per conèixer quines coses ha fallat.
12. Habilitats sobre com aprendre: prendre apunts, fer resums,
subratllar.
13. habilitats metacognitives: identificació de les demandes,
planificació d'una tasca concreta, supervisió de les tasques.
14. Dificultat per aprendre.
15. Reflexivitat/Impulsivitat.

D)

Resultats:
16. Descripció dels resultats del noi.
17. Valoració que en fa l'educador.

18. Aspectes de l'entorn i motivació pels estudis.
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FRAGMENTS DE LES ENTREVISTES ALS EDUCADORS/ES
Educadora del Cas 1
E.:E1 primer que li volia preguntar és si creu que la Cristina té un bon concepte com a
estudiant, té un bon concepte de sí mateixa com a estudiant.
Rl Sí, incluso el fracaso que tuvo en BUP -que hizo primero de BUP después de acabar la
Básica- fue precisamente porque empezó a suspender y hasta entonces no había
suspendido. La nota media...El graduado lo sacó con notable, y ella estaba acostumbrada a
aprobar, o sea, ella se esforzaba a estudiar, y el rendimiento era positivo. Pero en BUP, la
primera evaluación aprobó... -yo supongo que al ser primero, pues vaya, la puntuación es
distinta, no?- aprobó bastantes, suspendió dos o tres, pero luego ya a la segunda y a la
tercera...la última evaluación aprobó solamente lenguaje, por ejemplo, música y gimnasia,
y las demás las suspendió. Entonces, esto fue cuando la desmontó. Incluso empezó a
bloquearse, ya empezaba a interrogarse sobre ella misma, es decir, "pues si yo ya no
valgo,ya..."pero, así y todo quería, pero a la hora de estudiar no...no asimilaba Creo que
fue también el paso, no? pero creo que fue donde empezó ella a dudar de sí misma en este
sentido. I que siempre ha tenido buen concepto, además muy claro, de que ella iba a
continuar estudiando.
E.:Creu que en això de primer de BUP va influir una mica l'ambient que hi havia a
l'Institut, i els companys...
R2 Yo creo que más que influyeran los compañeros era ella misma que tenía el concepto
de que estudiaban BUP los que estaban bien, a nivel personal y a nivel familiar, no? tenían
un estatus más o menos... medio. I la FP pues son los que fracasaban en la EGB, los que no
podían hacer otra cosa, pues tenían que hacer FP, no?. Entonces, para mí era más el
concepto personal que ella tenía de ella misma: que no quería... ella siempre quería
superarse, dijéramos, i no quería reconocer la problemática familiar; ella se consideraba
como hija de madre soltera. Aunque ella conocía a su padre y sabía muy bien que ella
había tenido padre pero que no lo había visto nunca, pero para mí, más que por causa de
los compañeros es que ella no quería reconocer que ella tenía un problema familiar.
E.:I ara, diria que ja ho té més assumit, això?
R3 Sí, a raíz de esto, bueno, yo... se lo decíamos aquí pero, no, no aceptaba la
problemática. Entonces yo le insistía, pues, si quería recibir ayuda terapéutica de un
profesional que le ayudara a conocerse a sí misma -porque ella decía que ya se conocía. El
miedo mió era que pudiera fracasar porque estaba tan segura de sí misma que no admitía
ningún tipo...incluso, cuando la avisabas... pues sí, lo aceptaba más bien por educación,
dijéramos, que por convencimiento, cuando le hacías algún reproche o la corregías de
algo, no? Pero, yo entonces empecé a decir, "bueno, Cristina, quieres...eL.quieres un
profesional, es decir, es a parte, a mí no me va a contar nada de lo que te cuente a ti, de lo
que pueda trabajar, pero como profesional, ve las dos partes, y te ayudará a conocerte a ti
misma y tal" I eso era cuando empezaba a fracasar en BUP. I bueno, aquí salió el
conflicto que tenía con su madre y ella tampoco lo admitía. O sea, y entonces, una de las
cosas que nos decía, que luego le hizo la devolución el psicólogo, se lo hizo a ella. Es
decir, entonces, le, le planteó todo este problema y empezaron a trabajar la relación con la
madre. Y aquí le salió que, hasta cierto punto, ella no... Tenía un complejo de culpabilidad
, por una parte y, por otra parte, acusaba a su madre de estar haciendo lo que estaba
haciendo y encontrarse ella en la situación que se encontraba. Hizo varias sesiones
trabajando este punto y incluso les costó admitir que ella tuviera en algún momento
cierto... cierta aversión hacia su madre, por ser como era y porque ella no tenía... Y toda su
ilusión era que ella el día de mañana iba a formar una familia, cosa que muchos niños de
estos chavales cuando tienen fracaso familiar fuerte, lo primero que dicen es que ellos no
se van a casar. Ellos te lo dicen: "Yo no me caso; pa' qué" o "yo no traeré los hijos nunca a
un colegio" y tal. No, Cristina quería una familia pero quería una familia de esas
convencionales, bien, o sea que el marido bien... con una fidelidad extrema, y los hijos, y
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que cuidaría mucho a sus hijos, es decir, todo lo contrario a lo que ella había tenido. Y esto
lo demostraba, lo tenía bien claro que quería una familia así. Pero bueno, yo creo que esto
ya...porque ella, cuando decía que su madre trabajaba en un pub, se pensaba que era un
bar... el típico bar que te ofrece el café o vas a comer y tal. Y era otro tipo de trabajo el de
su madre, y esto lo estuvimos trabajando y a ella le costó aceptar esto cuando se lo decían.
Y entonces, cada vez que en el colegio hablaban de algo, ella no sabía qué hacer. Dice: "y
hemos estado hablando de... " o cuando empezábamos a hablar dice "- tú crees que mi
madre hace esto?""- Mira tu madre hará esto, y esto y esto" -"y porque mi madre no...?" "Tu madre no te lo puede contar. Piensa que tu madre siempre ha querido trabajar fuera de
casa y sin complicarte a tí. O sea ella trabajaba para que a tí no te faltara nada. Pero
siempre te alejaba de la situación en que ella trabajaba. Por eso se marchaba a trabajar
fuera de Gerona, no te quería implicar dentro de esto, no?"
E.:Una mica pel que em diu... a ella li agrada anar a l'Institut o a l'escola? Sempre li ha
agradat, no? pel que em diu?
R4 Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
E.:I fer...i sempre está ben disposada a fer les feines que li han posat a l'escola o a
Tínstitut...
R5 Sí, sí. Además, es de esas chicas participativas en clase. O sea que pregunta, incluso
aquí fue varios años delegada de curso. Se molesta cuando los otros no la escuchaban o
proponía algo y la gente no colaboraba. Esto sí, siempre ha tenido mucho interés en hacer
cosas. Es decir, piensa que normalmente era... empezó a ser algo más ordenada ahora de
mayor; de pequeña era desordenada pero era en cuanto a la ropa, a dejarse la ropa, al
armario. Pero normalmente, lo de clase, siempre era ordenadísima en lo de clase, siempre.
Los apuntes, las libretas, sabía muy bien lo que le tocaba cada día, lo tenía, no perdía
nunca nada... cosa que por ejemplo con la ropa, con las otras cosas de casa, pues estaba
más... Pero con lo de los estudios siempre ha tenido... en eso si que ha tenido claro siempre
que...
E.:I diria que li agrada aprendre coses?
R6 Mirando los primeros cursos, que yo... no la conocía, entonces murando los primeros
informes que hay de cuarto, de quinto, de tercero... una de las cosas que, además, me lo
apunté aquí (m'ensenya els seus apunts) era que le gustaba aprender, le gustaba aprender.
E.:Com es notava..¿perquè agafava altres llibres, altres coses...?
R7 Sí, bueno, y porque se mostraba colaboradora, siempre, o sea, se ofrecía y pedía y
además, es, es... pone bíteres en hacer los deberes y, y estaban los demás por allí jugando y
ella siempre se estaba aquí porque mañana tenía que hacer tal cosa, no? o no le daba
tiempo de hacer los deberes. Es de esas chicas que se sabía, se sabia privar de un fin de
(más ahora cuando es mayor) se sabía privar de un fin de semana porque tenía examen al
día siguiente, cosas así, no? O sea, esto si, no? desde pequeña lo ha tenido, o sea, de
pequeña no la conocia pero los informes que hay, los escritos de ella, ese interés por el
estudio y por la superación siempre lo ha tenido.
/

E.:Així, diem ques es una noia que está molt motivada per totes les coses escolars i suposo
que, en general, per altres coses, no? a part de l'escola. Vull dir que deu tenir motivacions
per fer coses o per...
R8SÍ.
E.:Quines coses diria que la motiven més. No sé, d'escola però també altres. A nivell
d'escola, què diria que és el que la motiva o la motivava més.
R9 Yo, la... la... por ejemplo, la motivación de la escuela es para mí uno de los... además
que lo reflejaba ella cuando era... tenia sus doce-trece años era para tener un futuro mejor.
Ella estaba segura que si ella tenía una cultura y unos estudios, ella encontraría un trabajo
distinto del que encontró su madre. Y además, se ponía "yo voy a ser profesora", y luego

612

Annex 4

ya fiíe cuando empezó más tarde ya, cuando tenía ya sus dieciséis años cuando se le
empezó a meter la Assistente Social. Digo bueno, pero si hay más estudios..."- Pero es que
yo me gustaría..." ."-Hay otro tipo de profesiones además de la profesora que también
tienen relación." Entonces empezó, porque alguna asistente social la entrevistó y demás,
entonces quería hacer de Asistente Social. Después yo la hablé, por ejemplo, de la
profesión de esto, del Educador Social. O sea que hay una serie de... digo: "van saliendo
profesiones nuevas". Y... ella quería un tipo de trabajo que se relacionara con la gente,
porque le gustan las relaciones con la gente. Está motivada para buscar unos estudios en
que tuvuiera - de psicología, de asistente social- que tuviera...Digo, eso sí, para eso tienes
capacidad. Entra enseguida; además, no le da corte preguntar nada, a veces queda mal..."Hombre Cristina..." "- Ah, que no lo puede decir?" -"No" "-Ah, pues que no me conteste,
no?". O sea, ella misma, sentía la necesidad de saber eso y lo preguntaba, no se
preocupaba de si eso era imprudente o no era imprudente preguntarlo en ese momento,
pero ella quería satisfacer la curiosidad.
E.:Y de coses concretes de feines, tipus, no sé, com ara, quines assignatures li agradaven
més, o recorda quin tipus de coses li agradava més fer.?
RIO En cuanto a esto era la lengua, por ejemplo, lo que más le gustaba. Las Matemáticas,
casi siempre tenía algo de problema, no? Por ejemplo ahora en la Física; incluso una vez
vino aquí para que la educadora le, le explicara bien unos problemas que tenía de Física. O
sea, es más bien, por lengua lo que se inclinaba ella. I de la faena, pues, bueno, por
ejemplo, a ella le gusta ir bien arreglada i demás pero, por ejemplo, para las faenas de casa
"lo justico", eh. La cocina le agradaba muchísimo, que hizo incluso un cursillo de concina,
no?. Luego hizo también otro cursillo durante un aflo de estos de "esplai", "monitors de
esplai" pero ya lo dejó, porque claro,normalmente hacían salidas los fines de semana y
esto... a ella le gustaba mucho la discoteca y esto de tener que dejar la discoteca varios
domingos seguidos, no porque -decía ella- "si yo ya estoy estudiando toda la semana lo
más lógico es que me... que el fin de semana me divierta, no? i es que claro después esta..."
Y esto no iba del todo con ella. Pero vaya, ella era toda esta parte, por la enseñanza y... lo
demás lo dejaba más...
E.:I li agrada escriure?
Rll Sí, le agrada escribir e incluso se presentó una vez para un programa porque quería
ser también monitora de radio. O sea todo lo que es cara a fuera y la relación, y tanto. Y
esto de figurar, pues mucho, (ho diu rient).

Educadora del Cas 2
E.:Tu creus que en David és un bon estudiant en general?
R12 Bueno, es ciar, jo aquí diferenciaria. Penso que en David té moltes capacitats, vull duque és una persona que té una gran comprensió de les coses, vull dir, les entén molt bé,
pot... però que és deseorganitzat, molt nerviós, i això fa que doncs que bueno que, per
exemple, quan es posa a fer deures, doncs ell al cap de mitja hora ja s'ha d'aixecar, i
començar a bellugar-se, perquè, perquè no, no aguanta gaire rato seguit. També té una gran
facilitat per concentrar-se, vull du* que és... Jo penso que sí, té capacitats, té aptituds però,
bueno, és indisciplinat.
E.:O sigui que, diríem, tant com per dir que és un bon estudiant, així, pel que s'entén com
a bon estudiant...
R13 No, en absolut
E.:....però que té les capcitats per ser-ho.
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R141 tant. Ho ha sigut, en algun moment, molt bon estudiant.
E.:E11 en general quan va a l'institut, la seva actitud és bona de cares a l'escola, de cares als
mestres. En general.
RIS Sí, sempre estem parlant en general. Sí, sí, o sigui, ell, a veure, pot semblar que passa
de tot... però, en canvi, quan agafa el ritme d'anar a l'escola no és dels que., dels que
practiquen absentisme escolar... No, no , vull dir que ho integra bé que és la feina que ha
de fer. L'actitud d'ell doncs és -tampoc content, eh, perquè té molts problemes de relació,
tant amb companys com amb alumnes.En David... és el seu gran problema, té problemes
de relació amb la gent. Suposo que ... a veure, el seu conflicte familiar i el fet de viure
aquí, el fet de ser un nano de centre, (fa que) l'actitud que adopta és de... posa unes
defenses terrible i va...és a dir, va de pre-potent. És un xulo, però vull dir, no el xulo
macarrillo típic, no, no, no, no, és... va d'intel.ligent, va d'intel·lectual.
E.:M'ha dit que a l'escola li deien el "filòsof.
R16 És graciosíssim. Se'ls guanya perquè té molta làbia, molta palica, això. (Pausa)
Em penso que també hi ha un equilibri, per què com que també és una persona que té un
cor molt gran, és una persona bondadosa, llavors m'imagino que la gent tampoc en fa tan
cabal d'aquesta xuleria, tampoc és que se li tingui tant en compte, perquè jo penso que si se
li tingués tant en compte en la dimensió que ho té ell, és que poc que hi podria anar a
Montilivi perquè el rebotirien, i en canvi, no és això, no, no, no. Inclús té alguna relació,
algun amic, -sempre poquets- un, dos. Quan feia vuitè em deia, diu: "Jo -diu- estic bé a la
classe perquè a mi em respecten". Molt individualista.
E.:Sí, ja m'ho ha dit això...
R17 "Jo estic bé a la classe perquè a mi em respecten". Si a mi em respecten jo ja m'hi puc
estar, i deixo que hi siguin els altres.
E.:E11 és el centre, no?
R18 Sí.
E.:M'ha sorprès una mica això que dius dels problemes de relació perquè més aviat se'l
veu un nano... Home, no sé si en tot, però se'l veu bastant xerraire, bastant extravertit. Vull
dir, s'explica, s'enrotlla, ell diu que s'enrotlla, no?
R19 Sí, és clar que sí, sí que s'explica sí.
E.:De les coses que li posen per fer a l'escola, o les coses que que fan allà, què diries que
el motiva més en ell de fer, quines tipus de coses... per exemple, quant a tasques escolars,
quant a feines que els posen, per exemple, si li agrada fer més una cosa d'escriure, o una
cosa més d'haver d'estudiar... o, en general no li agrada res, o ...
R20 Li agrada molt tot lo de ciències, o sigui, Ciències Naturals, Matemàtiques, veig que
és amb lo que més disfruta. D'altra banda veig que també el que li agrada moltíssim és
literatura, no la gramàtica perquè té un gran handicap. És un nano que... és el buit
acadèmic que té en David, o sigui, fa moltes faltes d'ortografia. I sempre ha tingut grans
problemes amb les llengües, Català i Castellà, Són els seus ossos, per dir-ho d'alguna
manera. Però només en ortografia. Per exemple, en literatura, és un nano que llegeix molt,
que, bueno, només has de fer que dir-li "ostres, em va agradar moltíssim, per exemple, el
Demian, de Herman Hesse, i ell ja, com que és suscriptor del Cercle de Lectors, doncs el
mes següent demana el Demian. O per exemple, "em va agradar molt El Club de los Poetas
Muertos", doncs ell, al cap de no sé quant, veig que està llegint el Club de los Poetas
Muertos. Vull dir que té molta curiositat cultural, té molta curiositat cultural, en David.
Però ja t'ho dic, eh, els seus ossos són les llengües. LLavors ell, doncs, veig que disfruta
molt més amb Mates, Naturals, les coses més....
E.:E11 m'ha dit també que li agradava força la Història.
R21 També.
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E.:E11 deia que perquè l'intriga que li expliquin coses que no, que desconeix.
R22 Bueno, en certa forma ja podem relacionar-ho també, no? Història i literatura.
E.:Sí.
R23 Les històries, sí, sí.
E.:Diries que en ell li agrada aprendre coses?
R24 Sens dubte.
E.:I normalment s'hi esforça quan ha de fer un deure o així. Bé, pel que m'has dit una mica
ho poc deduir, per no ho sé... ell s'esforça a fer una cosa bé, diguéssim, o la fa i surti com
surti, o s'hi mira, o depèn de en quines coses?
R25 És molt inestable. Poden passar les dues coses, no sé, s'hi esforci molt i que faci un
treball, allò, brodat, com que vagi a enllestir feina i a cobrir l'expedient. En David és molt
radical en tot. Vull dir, poden passar les dues coses i...
E.:I és constant a l'hora de fer els deures o no, també és així inestable. Ell m'ha dit que
dedica un temps cada dia a fer els deures...
R26 Sí, també hi insistim molt, eh? TAmbé insistim molt en què ha de ser d'aquesta
manera. Vull dir que els rotllos per part nostre ja se'ls ha... Però bueno, ja fa un parell
d'anys que ho té molt interioritzat, eh? Vull dir que sí, que es col·loca a la seva habitació,
que fa que moltes vegades havent sopat bé aquí amb l'educador i treballa aquí i et
pregunta... si necessita alguna cosa, doncs, t'ho pregunta mentre tu estàs aquí també fent
papers i paperassa. Vull dir que si, que ho té força interioritzat. Que en algun moment
perdi el temps, probablement, això ja és una altra història
E.:A veure, i quan a ell una cosa li surt malament...
R27 UUUUUUUiiiii!
E.rSí. Diguéssim però ell és dels que, com ho diríem ? És dels que diu que la culpa és dels
altres, per exemple, "no m'ha sortit bé perquè el mestre m'ho ha explicat malament", o
perquè "no estava ben..." o "el tema era un tema que no...". O ell quan una cosa la fa
malament s'ho reconeix que és cosa seva, o...
R28 Home, ja hi hem arribat una mica en aquest punt, que ell reconeix, ell se reconeix
també com a responsable que alguna cosa li hagi fallat, o que no li hagi anat, doncs, corn
ell esperava. Però sí que ha estat la tira de temps... (aquest nano fa anys que és aquí. Ara
mateix no t'ho sé dir però, quatre, quatre i pico) LLavors vull dir, sí que, temps enrera era
aquesta la seva actitud: "és que els companys són uns gilipolles", "és que la mestra és no sé
què", "és que l'altre és no sé quant", " és que tothom em puteja". Ara, ara és molt... Bueno:
"i tu què has fet perquè això te vagi bé?", vull dir, a veure... En concret aquest setembre. Ja
ha fet primer d'FP i va suspendre Mates, Català i Castellà. Doncs, bueno, tampoc és que
hagi treballat tant aquest estiu, i se n'ha sortit, vull dir, li ha quedat Català. Però bueno, per
exemple, és conscient de que... ara ja assumeix, ja assumeix la seva part de responsabilitat.
Això del setembre. Va estudiar molt poc i estava nerviosíssim i empipat perquè pensava,
bueno, és que, "seré burro, hauré de repetir primer", quan per exemple, de Matemàtiques
havia aprovat, dels tres parcials n'havia aprovat dos, n'hi havia quedat un i havia de
presentar una llibreta d'exercicis. Vull dir que ho tenia molt fàcil per aprovar-ho. Doncs ha
tingut treballs eh? Ha costat molt que aprovés aquestes dues assignatures, moltíssim.
E.:Havíeu d'insistir molt perquè és posés a fer-ho...
R29 Molt.
E.:De cares a tirar endavant els estudis que està fent, ho veieu bé vosaltres, veieu que se'n
pot sortir?, una mica quines expectatives teniu del noi?
R30 Jo te'n puc parlar d'una manera més globalitzada perquè, perquè bueno, és un
adolescent i donades les seves característiques... té objectius molt canviants, molt
canviants, A més a més, ja t'ho dic, les caractarístiques familiars, però també caracterials.
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És una persona molt radical, molt canviant, molt inestable, ara ho veu aixi, ara ho veu
d'una altra manera. Però penso que en David se'n sortirà. No sé què acabarà fent. Jo penso
que acabarà segon d'FP, però que després...aquest estiu ha tingut una crisi fortíssima. Volia
deixar l'FP. Ha fet col·laboracions amb TVGi... no t'ho ha explicat?

Educadora del Cas 5
E.:E11 tenia quinze anys, els altres en devien tenir catorze, tretze alguns..,.
R31 Però, és clar ell, és que jo considero que està en plena adolescència i fa els altibaixos
aquests, però jo el considero més gran del que realment...Te fa raonaments, tan sols pel
que ha passat, pel que ha viscut, és molt més madur. Home, un nano que a quinze anys, és
capaç de plantejar-te, de dir: "Me'n vull anar, no me'n vull anar, vull fer això amb la meva
vida, vull deixar de fer", no molts són capaços de fer-ho. I elijo crec que es creia més. Ja...
hasta algun com havíem coincidit a la piscina o així, i ja es feia amb ells però, potser més
una mica així com de mirar-los per sobre de l'espatlla. Que n'hi ha que es donen de
menos...Ell no, ell es donava de més, amb els nens, amb els nois. Amb les noies...era
l'amo, era l'amo. Ho tenia súper cregut i súper assumit,! a més les noies hi anaven com
mosques,eh. I a ell li encantava.
E.:Tu diràs!
R32 UI, molt, una cosa...
E.tHome, aquest any si va allà potser...Vull dit que hi ha molts nanos d'aquesta edat i hi ha
nanos de tot tipus. I suposo que poder tindrà algunes enganxades, diguéssim, no? Depèn.
Poder no, poder...
R33 Sí, perquè ell vol sobresortir. Aquí a l'escola sobresortia; allà es trobarà que n'hi ha
d'altres que sobresurten, també, segurament
E.:Potser sí, ves a saber. Igual també és un estímul. És que no saps mai...
R34 De fet a anat a campaments i ha anat a colònies i ha anat amb gent que no coneixia de
res i perfecte, eh. No fa gaire me van trucar de Joventut dient-me lo contents que estaven que va anar a un camp de treball a no sé on- Contentíssims, que els havia sorprès el
comportament d'ell...bueno, que els monitors li havien recalcat en aquell que ens truqués
per felicitar-nos pel nano que teníem. I realment bona relació n'ha de tenir. I va anar a Sant
Narcís a un camp de treball i no sé què, i bueno, perfecte, molt bé.
E.:O sigui, que en general es pot dir que no és un nano problemàtic.
R3S No, realment no sembla un nano d'aquí. Tot i que hi ha estat poc temps. Però no ho
sembla. Porta molt de bagatge.
E.:També porta una història que...
R36 És una història...Però és diferent de la de la resta de nens. Aquí hi ha hagut mogudes
molt diferents de lo d'ell. Ell va arribar a un punt -perquè a vegades t'explica coses que fan
posar la pell de gallina- però va arribar a un punt que ho va interioritzar i va dir "M'he
d'espavilar jo i passo de tothom" que és el que fa. Per mi que té molt clar per on ha d'anar i
tira recte. El problema és que a vegades tira tant recte que s'emporta tothom qui troba per
davant.
E.:I la gent amb la que viu que sempre és allà on veus més els problemes.
R37 Sí, i no suporta...Ell és perfecte i vol que tothom sigui perfecte. EU no suporta les
"medianies", que dic jo, Í...A la nostra comunitat tenim nens deficients, els té amargats,
amargáis. Fins el punt que jo he arribat a dir, bueno, "no et vull sentir més i a l'hora de
sopar si estàs en aquest plan, soparàs sol". Perquè és clar, un nen deficient, per més que
tingui dotze o tretze anys, li trobes les mancances. I ell els punxa i se'n riu i dale i dale. No
és tolerant.
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E.:No tolera les diferències.
R38 No. Ell vol ser l'amo i que tothom sigui com ell, a més a més. O sigui, podria ser
l'amo i tenir subordinats, que ja els té eh, perquè ell té els subordinats. Però a més a més
mol que siguin perfectes.
E.rPotser també és qüestió de temps no?. Potser si ell aconsegueix una estabilitat...
R39 I de moment no la tindrà pas. A més ell sap que no la tindrà. Jo, quan van dir, "l'han
reclamat del Consulat Suís, se n'ha d'anar" , com que sabíem que era una cosa, perquè, és
clar, quan el consulat s'hi posa pel mig és llarguíssim, jo vaig dir: "no li diguem res. Quan
sigui el moment li direm: et demanen a Suïssa, però no li diem res." Però a l'haver de fer
ell la carta dient que no se'n vol anar, el van ben embolicar i vulguis que no això...segur
que Taféete. De fet, això li van du- a finals de juliol. De finals de juliol amb ara ha fet un
canvi. Està molt més bé. A vegades diem "Està insuportable aquest nen" i és perquè té això
a dintre, però ha fet un canvi.
E.:Li costa aprendre coses noves?
R40 Li agrada, perquè no... Va anar a un campus de bàsquet i, bueno, li va encantar i de
seguida, quan es van, o sigui quan van haver de ver la inscripció van venir aquí, perquè
vénen, parlen amb ells. Ell en aquell moment el bàsquet l'importava tres pitos. Encara no
havia passat pel període de dir, doncs, començo a jugar i m'agrada. No jugava maLDoncs
se li va presentar l'oportunitat i va dir ah pues perfecte, tot és perfecte. I tot li agrada,
L.S'engresca de seguida, saps? No l'importa...N'hi ha que diuen "oh és que no coneixeré
ningú", "oh, és que no ho sabré fer" No no. Ell tira endavant, i li agrada.
E.:I no...Qualsevol cosa que se li demana que faci suposo que de seguida l'entén..
R41 Sí. Si li ve de gust si. A vegades no entén les coses però és perquè no les vol entendre.
S'encaparra que allò ha de ser així, i ha de ser així. Però estic segura que en el fons l'entén.
Perquè jo el considero intel·ligent.
E.:És més impulsiu o reflexiu?
R42 No, ell se la pensa eh, perquè a vegades el veus per allà "I no has de fer deures?", "Sí, però estic pensant..." Pensa i ho fa i ho refà. Es perfeccionista. Fins que no està sortint
com a ell li agrada, no tira endavant.
Ell s'ho pensa i "Sobre qué puedo escribir" i "Qué voy a decir" i "Qué no sé qué" i vinga i
vinga, i a vegades dius, home, prou! Llavors al final ho fa però potser ha passat tota una
tarda madurant la idea.
E.:I a l'hora de planificar-se els deures...
R43 A finals de curs de l'any passat vam poder aconseguir...del que no li costava jo ja el
deixava fer i no l'apretava perquè com que tampoc no l'has de forçar fins a cert punt de dir
"agobiem-lo" , si se'n sortia, doncs, mira. Però per exemple de Socials o de Naturals, que
anava coix, a final de curs vam aconseguir que, si era dilluns i li deien: "dijous tindràs un
examen", des de dilluns anava estudiant una mica, encara que dijous fèiem una repassada
però ja s'ho sabia. Però això va ser a final de curs. Al començament, si el tenia dijous,
dimecres al vespre estava allà desesperat que no s'ho sabia. I a vegades arribava dimecres i
no havia fet res, perquè "no tenia deberes" i apa arribava dijous i correm-hi.
E.:Els resultats que ha tret consideres que són bons?
R44 Les notes en si són bones, ara els aprenentatges...Sí que ha après molt i millorat molt.
Allò que, del començament amb ara estic segura que ha après moltíssim. Però jo no crec
que estigui al nivell.
E.:Tu li has vist coses escrites?
R45 Sí.
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E.:I tu diries que escriu bé?
R46 Sí. Jo el dia que va escriure la carta que vam enviar al consulat dient que no volia
mancar a mi em va posar la pell de gallina. Mira que hi estem acostumats,eh. O sigui, va
anar a donar en el clau i amb unes expressions i amb unes coses que jo aüucinava. I no jo,
perqué la carta, al moment de passar-la en el fax la va veure la secretaria i no sé qué...
doncs és al·lucinant com aquest nano ha pogut expressar el que sent...Res, poder eren vint
ratlles, eh. Molt, molt clar. S'ho va pensar molt. Va estar... Jo me'n recordo, fa, va...Va ser,
patapam. Perquè havia de ser ràpid. Va tornar d'¡un campament... Posa que tornés tard,
potser va tornar a les vuit del vespre i jo li vaig haver de dir "passa això, s'ha de fer això i
demà al matí ha de sortir". I jo li vaig dir" "fes-ho". Perquè és clar jo plegava a les deu i
vaig dir vull veure-ho abans de marxar. I ell me va dir: "No, deixa-m'hi pensar" I hi va
pensar tota la nit i l'endemà al matí, amb l'altra monja, ho va escriure. H va estar pensant
tota una nit. Estava meditat, però que era al·lucinant. Realment expressava molt bé el que
sentia, el que volia i molt bé.Ara sempre amb un plantejament molt d'adult. Vull dir,
demanant si us plau qu eel deixin quedar però, sé que faran el que sigui millor per mi, ho
acceptaré perquè no sé què, però amb un plantejament molt d'adult. No va tenir cap rabieta
ni... Si, si, molt conscient de la seva situació, molt.
E.:(...) hi ha algun aspecte que expliqui...
R47 Ell tenia molt clar que volia el graduat. Clar l'única manera era aprovant-ho tot al juny
i amb notes, perquè sinó el graduat...Ara quan el vam anar a demanar. És clar, nosaltres
vam anar per demanar el certificat d'estudis que era el que ens demanaven perquè pogués
continuar l'any que ve. Però, és clar, un certificat d'estudis es dóna quan fa vuit anys que
estàs a l'escola i ell no hi ha estat. No li podien fer un certificat d'estudis. LLavors a
l'escola mateix van dir, docns farem el graduat, que era el que realment ell perseguia.
Prunera les ganes que tenia de treure's el graduat, i segona que tot pot influir una mica. Jo
m'imagino que si al principi les coses no li haguessin anat bé no hagués tirat endavant.
Però com que va veure que, caram!, tanta por que tenia elL.Perquè havies d'haver vist el
primer dia que va anar a escola, si no es va mirar deu vegades al mirall i "estoy bien?,
estoy guapo? quedo bien? i no me voy a quitar la chaqueta porque la camiseta tiene no sé
qué". Va ser algo al·lucinant, estava super nerviós. I ell el que volia era ser acceptat i
que...I com qu li va sortir bé, doncs va ser tot una roda, una roda. I que realment jo crec
que té capacitat. Si no, per més que les coses li haguessin anat bé.
E.:Perquè ell s'enfonsa fàcilment quan una cosa no li va bé?
R48 No, perquè encara l'altre dia vam tenir una enganxada molt forta. I jo m'enrecordo,
bueno, li vaig dir coses molt grosses. El vam agafar els quatre educadors... A mi me diuen
allò, i em penso que no els miro a la cara mai més. I ell es va quedar tant ample. Al cap
d'una estona va venir i va dir que poder sí que jo tenia raó (amb retintín). Però, "poder"
saps? Com una mena de disculpa però no...Es va quedar tant ample. I ell encara tot gallet i
tot. No s'enfonsa, eh. Un altre s'hagués enfonsat i que hagués dit... Perquè li vam dir de tot
eh, per a viam si reaccionava. I no.
E.:E11 em va dir que les Naturals li agradaven molt.
R49 Sí li agraden, però com que s'ha d'estudiar no estudia. Si que li agraden i li agrada
molt l'arqueologia. Per exemple, ara recordo el camp de treball aquest que va fer a l'estiu
era d'arqueologia. Li agrada molt tot això. Però és clar, li agrada a nivell experimental, a
nivell de coneixmentes, que algú li expliqui. Tot això li agrada. Però posar-se a estudiar,
no. No li agrada o no té la tècnica. LI costa més. Si ell ha de fer les coses de
Matemàtiques, els farà i pim pam i de vegades li costaran, perquè no té base i hi ha coses
qu eli fallen, i has d'estar allà però ho farà. Però, és clar, una cosa és fer-hjo així i una cosa
és haver-ho d'estudiar.
E.:Em va dir que li agradava més que li posessin preguntes i contestar-les, més que no pas
estudiar....
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RSO I a vegades es trobava que contestava les preguntes i te venia i te deia "esto no sé qué
quiere decir" I resulta que no s'havia llegit el tema. Per no llegir-se'l venia a preguntar. Li
deies "T'ho has llegit" ".-Hombre, no, cuando tenga el examen ja me lo leeré" "- Miguel,
que si no no pots contestar les preguntes". Ell, l'esforç aquell no...
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Unitats temàtiques obtingudes a partir de les entrevistes als professors/es
tutors/es
A)

Característiques del/la noi/a
1. Percepció del professor sobre l'autoconcepte com a estudiant
del/la noi/a.
2. Actitud:
- cap a l'escola
- cap el treball escolar.
3. Motivació:
- pels estudis.
- pel treball escolar.
- per l'aprenentatge.
4. Autoresponsabilitat en els aprenentatges:
- Motivació per l'èxit.
- Atribució de la causalitat.
- "Locus of control".

B)

L'ambient d'aprenentatge
5. Concepte que el professor té del/la noi/a com a estudiant.
6. Expectatives del professor respecte al/la noi/a.
7. Relació amb els professors.
8. Assignatures: Preferències.
9. Treball individual/en equip: Preferències.
10. Tasques i activitats: preferèncieds.
11. Relació amb els companys.

C)

El procés d'autoaprenentatge
12. Hàbits d'estudi: planificació de l'estudi, temps de dedicació,
constància, concentració, demanar explicacions sobre els resultats
obtinguts per conèixer quines coses ha fallat.
13. Habilitats sobre com aprendre: prendre apunts, fer resums,
subratllar.
14. Habilitats metacognitives: identificació de les demandes,
planificació d'una tasca concreta, supervisió de les tasques.
15. Reflexivitat/implusivitat.
16. Dificultats per aprendre.
17. Dificultat per a la realització de certes tasques.

D)

Els resultats
18. Descripció dels resultats del/la noi/a.
19. Valoració que en fa el professor-tutor.

20. Aspectes de l'entorn relacionats amb la motivació pels estudis.
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FRAGMENTS DE LES ENTREVISTES ALS PROFESSORS/ES TUTORS/ES
Professora tutora del Cas 1
•

E.:La primera pregunta és si tu creus que ella es considera una bona estudiant.
Rl Quin concepte té ella?
E.:Ella, si.
R2 Jo em sembla que ella no es considera una bona estudiant, tot i que sí que és conscient
que és una noia treballadora. O sigui, no té res a veure una cosa amb l'altra. Ella li posa
voluntat però potser menys de la que ella sap que hi hauria de posar per aconseguir més
nivell, no? El que passa és que, bueno, això també està condicionat amb lo de la seva
història. Vull dir que no és una nena passota, ni molt menos, però hi posa menos del que...
a vegades, del que hi hauria de posar.
E.:Diries que li agrada anar a l'institut?
R3 Sí, sí, sí, sí. Està molt contenta i està molt motivada.
E.:Està motivada pels estudis i per les feines que els poseu?
R4 Sí, sí. N'hi ha que li agaden més, n'hi ha que li agraden menos, però, en general està
molt contenta del que està fent. Fins i tot, a l'excursió, vaig estar parlant amb ella molta
estona i... ella vol continuar estudiant i, molt bé. Vull dir, sí, està... és una nana molt maca.
E.:Això m'ho va dir ella, que tenia ganes si podia, de...
R5 Sí, de continuar estudiant.
E.:... de continuar. Normalment, diries que s'esforça a fer les feines que li poseu? o...
R6SÍ
E.:O ho fa més aviat...?
R7 S'esforça.
E.:S'esforça.
R8 Sí. El que passa... és lo que te deia. A vegades... no és una nena amb les condicions
normals amb la qual cosa té els seus dies febles, els seus moments febles en els quals no
està massa pel rotllo, però se li entén perfectament. O sigui, no és una nena passota, ni
molt menos. Tot el contrari, és més responsable i molt més madura que la resta de la
classe.
E.: Ja. I, normalment, -jo em vaig centrant en l'institut- si alguna feina la fa i no li surt o li
surt malament, tendeix a anar-ho intentant fins que li surt o més aviat es...
R9 És constant, sí que és constant. Pruner s'emprenya. Després reflexiona per què no li
surt... És que és molt curiosa la Cèlia Pruner s'emprenya amb tu i amb ella i, després,
reflexiona que potser necessita més esforç i sí que ho fa. I ho aconsegueix. Al final ho
aconsegueix, li costi més o menos, no? El nivell d'ella no és molt alt tampoc, llavors, ho
aconsegueix però perquè hi posa voluntat, evidentment, sí, sí.
E.:I normalment tendeix a tirar... o a donar les culpes de les coses que no li surten als
altres o més aviat ella....
RIO Depèn, depèn, depèn. La reacció instantània de vegades és donar la culpa a l'altre,
però això és típic també de l'edat. I... Però no, després... és prou madura, és que és lo que
te dic, és molt més madura que els altres, llavors, ella se n'adona que podria fer més del
que fa. La reacció visceral podria ser aquesta, no: "És que no ho entenc perquè no m'ho
expliques!" no? O "És que...". Però, és que és quan es refreda l'emprenyamenta, per
entendre's, ja ho veu que si hagués donat una mica més ho entendria, i llavores ho fa.
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E.:Tu creus que és bona estudiant?
Rll Sí, sí, tinguent en compte qui és la Cèlia i en quines condicions està visquent i ha
viscut, no. Sí, una altra, en el seu cas, no hauria arribat enlloc i la tia està arribant a quart i
l'any que ve farà cinquè, vull dir que...
E.:Sí, una mica eren els casos aquests que m'interessaven, precisament, no.
R12 Hi ha casos paral·lels a la Cèlia i ara estan treballant en una botiga perquè han plegat i
no han tingut prou força de voluntat com per continuar, i la Cèlia la té.
E.:És la tònica general, vull dir en casos de nanos de centre...
R13 Aquesta acabarà per fer-ho, eh. Si no hi ha res que li faci anar malament, més
malament de lo que anat, acabarà per aconseguir... Perquè ha crescut molt ràpid, s'ha fet
molt gran molt ràpid, no? i llavors ho veu, veu que si no s'espavila no podrà mantenir-se
ella, i té com molt clar que és ella i, llavors això la fa apretar una mica més tot i que, clar,
l'edat i les condicions fan que, a vegades, doncs mira, poder no estudiï tant com hauria
d'estudiar, però...
E.:Ja, així, parlant en termes generals...
R14 A mi, si m'amoïna aquesta noia no m'amoïna pels resultats acadèmics; m'amoïna per
lo responsable que està siguen en una edat que no li toca, no? Però bueno, molt bé, és molt
maca.
E.rLlavors, tu m'estàs dient que sí, que veus que pot tirar endavant els seus estudis, que
ella pot... Si té les condicions...
RIS Si té gent al costat que l'ajudin sí perquè, clar, és que estem amb lo de sempre. És
com els metges: hi ha metges que funcionen i metges que no funcionen. Aquesta noia,
quan passa per algun professor que no s'entenen, baixa en picat, clar. Vull dur, tot depèn de
les circumstàncies que tingui, però en general té prou esperit lluitador com per sortir-se'n.
E.:En general, és bona la seva relació amb els professors?
R16 Sí, sí perquè és una nena encantadora, és una dulça. Sí. No té problemes amb
pràcticament ningú. En tot cas, ella pot tenir més bona relació, li pot agradar més, caure
més bé uns que els altres però... bona relació, en general, sí. No és una nena problemàtica.
E.:Quant a assignatures, més o menys, quina li sol anar més bé?
R17 Bueno, les tecnològico-pràctiques, evidentment, perquè és el que més li agrada i lo
que més la motiva. I lo altre, en general... O sigui jo faria dos dividions, eh, no... O sigui,
ni ciències ni lletres. En tot cas, Mates és el que menos li agrada, però les tecnològicopràctiques és lo que més se'n surt perquè és lo que més li agrada, més il·lusió li fa, i més
resultat immediat veu també, no?. I lo altre li costa una mica més d'esforç. Però bueno, és
lo que te dic: és constant i té voluntant, llavors, en general, se'n sortirà en tot. Les
llengües,., potser és el que més li costa perquè té un problema d'expressió...
E.:Sí?
RIS Sí, té un problema d'expressió gran, a més a més, amb el Català i Castellà, que és típic
també de la gent que té dos llengües i...
E.:Quan dius expressió vols dir expressió escrita?
R19 Escrita i oral, i oral també. Oral també. A vegades li costa molt... dóna moltes voltes
abans de donar un missatge, saps? I es posa molt nerviosa, s'atabala: "No, no volia dir
això", no? S'atabala. També forma part del caràcter: té la sensació de que ha de fer-ho bé
a la primera, sempre i no... LLavors ella mateixa es bloqueja i li costa molt..
E.:És exigent amb ella mateixa?
R20 Sí, sí, sí.
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E.:Normalment, el tipus de treball... no sé si feu gaire treball en equip, suposo que sí. Ella
què sol preferir, treballar individualment o en equip? O depèn?
R21 Depèn, depèn de l'equip, eh. Depèn de l'equip però, o sigui, és igual. Éa una nena que
s'adapta a qualsevol situació de grup i que és solidària en qualsevol moment... Vull dir que
no... és que és... Sí.
E.:LLavors, d'activitats. Em deies que té problemes d'expressió. A ella no li agrada gaire
escriure?
R22 Li costa, tot el que sigui expressar-se, oral i escrita, li costa, li costa concretar
ràpidament i sistetizar molt. No sé, per exemple, amb mi fem treballs de raonament a
classe i els hi faig fer esquemes i mapes conceptuals i li costa molt concretar. Un concepte
el té clar mentalment però li costa molt expressar-lo, no? Que també és una característica
típica d'aquesta classe, en concret. No sé si han tingut problemes amb les llengües abans i
ara ho estan acusant molt, no? Però, els hi costa moltíssim sintetitzar un missatge o
verbalitza'l de manera clara i fluïda, no? Donen moltes voltes: "Vull dir allò, allò" no? No
troben vocabulari.
E.:I de tipus de tasques que li agradi fer, per exemple, llegir, escriure o estudiar, hi ha
algun tipus de cosa que vegis que la motiva més? Algun tipus de treball...
R23 Clar, és que jo no tinc un coneixement molt i molt profund de la Cèlia tampoc, eh. A
classe, en l'apartat de Tecnologia i de Pràctiques que és el que conec jo, les Pràctiques li
encanten, no? Tot el que pugui aplicar directament, i que li dongui un profit... Ella sempre
es queixa de la gent que no l'ha ensenyat res. "És que aquesta persona no m'ha ensenyat
res". Vull dir, té un desig d'aprendre molt gran, i aprendre coses que pugui aplicar
directament. Tot lo que li hagi de donar moltes voltes per, per arribar no sé on, sobretot
uns coneixements que no hi veu l'aplicació directa, ho farà perquè toca però no li va gaire,
no.
E.:Amb els companys també em deies que bé, no?
R24SÍ.
E.: És ben acceptada?
R25 Sí. Sí perquè ella és la primera que accepta molt, clar. Vull dir, és una noia que està
acostumada a viure amb molta gent, gent de molts tipus, a ser molt solidària, i molt
"germana", per entendre'ns, no?. Llavors, té clar... és una nena amb caràcter, no? Llavors,
té clar què és just i què no és just. L'altre dia em deia que se sentia orgullosa -encara que
s'ho hagués passat molt malament- de tenir valors perquè veia que les seves companyes no
en tenien, no? Vull dir que... que una nena de l'edat de la Cèlia et digui això te demostra
que està molt més madura que la resta. Llavors és difícil que no l'acceptin perquè els dóna
cinquanta mil voltes. I, a més a més, això combina amb un caràcter molt infantil i molt...
espontani, llavors és una nena molt, molt alegre, i molt simpàtica. Llavors, clar... És que és
una nena encantadora, és una nena encantadora, és difícil que tingui problemes amb la
gent. I que, a més a més, s'estimarà més passar-ne o prescindir-ne que crear-ne més.
Perquè ja passa, ja està per sobre de... Sí, sí, sí.
E.rCreus que dedica molt de temps a estudiar?
R26 Sí, sí, torno a repetir, tinguent en compte que ella ha de treballar totes les hores que
pot per mantenir-se.
E.:També m'has dit que era constant. Diries que s'organitza la feina?
R27 És que si no s'organitzés no sé com se'n sortiria, eh, perquè... Vejam, sí que ha tingut
gent que l'ha ajudat però en una situació en la qual no tens una mare concreta, molt
definida, -perquè ha tingut moltes mares, per entendre'ns, no?- i que ha tingut una
residència en la qual no ha tingut un lloc per ella sola, tampoc, és difícil organitzar-te, no?.
Però... ho ha hagut d'aprendre, no?. Jo em sembla que sí que s'ha d'organitzar perquè si no
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no podria treballar i estudiar i ser conscient que ella depèn d'ella sola. Perquè de fet que és
la consciència que està agafant ara. Ara, ella diu que ha crescut ja. Ella m'ho deia:"Yo ya
he crecido, ya he crecido, porque claro, o me espabilo o no sé". Pobre tia. Molt bé no?
Vull dir, s'ha d'organitzar, per força. A més, fins i tot està fent una cartilla d'estalvis per
poder anar a la universitat, o sigui, dintre de les capacitats que pot fer un nano de la seva
edat, en les seves circumstàncies, trobo que s'organitza molt bé, comparat amb la resta de
la classe. Clar, vull dir, les altres van amb la propina del pare, i estudien quan... I ella no,
ella ha de tenir un horari, si no no se'n sortiria.

Professora-tutora del Cas 2
E.rCreus que en David es considera un bon estudiant?
R28 No, no es considera un bon estudiant.
E.:No s'hi considera?
R29No.
E.:I tu creus que ho és?
R30 Un bon estudiant? (amb èmfasi) Un bon estudiant? No.
E.:E11 de moment s'ha anat traient el curs.
R31 Et parlo de com és ara, actualment.
E.:Sí, sí.
R32 Si, és un nano espavilat.
E.:O sigui que atribuiries que s'ha anat traient el curs a...
R33 És un nano espavilat i... és una mica desorganitzat; estudia a ratxes i se'n va sortint
perquè no és difícil FP.
E.:Ja.
R34 No és difícil, per un nano espavilat no és difícil i els continguts són molt bàsics i ell
pot anar seguint. No segueix gaire bé, eh. Aquest any pitjor que l'any passat.
E.:Quina diries que és la seva actitud cap a l'institut? És positiva? Li agrada?
R35 Li agrada... li agrada estar amb els amics... S'ho passa bé, eh, s'ho passa bé. És cert
que s'ho passa bé. Però... també li agrada estar al carrer i estar amb els amics... Més aviat li
agrada estar amb els amics que venir a l'escola.
E.: Suposo que els poseu alguna cosa de deures... Ho sol fer o no?
R36 Ara ho fa. Perquè ens vam posar molt seriós amb ell. Ha passat temporades que no.
E.:O sigui que, diríem, té alts i baixos.
R37 Si, sí, sí, sí. No és un nano constant.
E.:S'esforça a fer les femes bé o no? Com ho veus?
R38 Depèn. Hi ha coses que les intenta fer bé i les fa molt bé. Altres coses les fa... mira,
com li surten.
E.tQuines coses diries que normalment mira que li surtin bé?
R39 Li agrada tot allò que sigui de debat i de... No sé. Per exemple, tenia que explicar una
notícia, una noticia que hagués passat, i va explicar la sublevació de Mèxic i els problemes
que hi havia a Mèxic i, bueno, va investigar, va venir amb el mapa de Mèxic... i va fer-ho
estupendo. En canvi, hi ha altres coses que no li agraden tant. O ho fa per sobre, o s'ho
copia dels altres... com fan tots, eh. No és pas una excepció, eh. Com fan la majoria, el
seixanta per cent, eh. Que fa el que... mira, per passar.
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E.:Això potser és difícil de veure... si una cosa no li surt bé, tendeix a esforçar-se o tendeix
a deixar-ho estar?
R40 És molt orgullós en D. Llavors, depèn. Depèn de... Si ell arriba a pensar que ell no
se'n pot sortir fa veure que passa. I arriba a passar eh, arriba a dir "bah, és igual"... Però si
veu que se'n pot sortir i... segons com li enfoques, per orgull, intenta fer-ho. O sigui
l'orgull, depèn de com vagi. O fa veure que passa i que no l'importa de fer-ho, llavors, no
s'esforça... És una mica la llei del mínim esforç, eh, la veritat. I... o al contrari: si tu el
punxes, intenta fer-ho bé.
E.:I si una cosa li surt malament és d'aquells que tendeix a donar la culpa..."és que el
professor no m'ho ha explicat, és que... A qui atribueix, si una cosa no li surt, la culpa?
R41 No, no. Quan parles amb ell, elija... ell accepta que a vegades no fa les coses com les
té que fer. No vull dir que un dia no digui: "ai, és que tal cosa i tal altra". Això és normal.
E.:Això és normal.
R42 No, però quan parles amb ell personalment, individualment sobretot -a classe és una
cosa diferent, eh; en grup sempre tendeixen a carregar-se al professor- però quan parles
amb ell individualment, doncs, ho accepta i ell se'n don compte de que moltes vegades no
fa el que tindria que fer.
E.:D'assignatures que li vagin bé entre les de l'any passat i les d'aquest any... quines són les
que li van més bé? N'hi ha alguna que li vagi més bé que les altres?
R43 No, vull dir, no té gaires problemes amb les assignatures. Aquest any la primera
avaluació li ha anat molt malament perquè no ha treballat. Però tot el que sigui raonar... tot
li va bé. I les llengües no li van bé per l'ortografia, però si ell treballés, hasta això li aniria
bé. Perquè la llengua no és només ortografia, és molts altres conceptes. Però ell s'ha
capficat que les llengües no li van bé -ja ve des de bàsica això- que les llengües no li van
bé. I ja, l'assignatura de llengua, passa.
E.rCreus que pot anar tirant endavant els seus estudis?
R44 No ho sé. Ara no ho sé. L'any passat hauria dit que sí. Ara no ho sé, en David.
E.:Si tirés endavant tu com ho veuries: acabar FP...?
R45 Sí, sí, sí. Aquest nano, si hagués volgut, hagués acabat i hagués estudiat el que hagués
volgut.
E.:I la seva relació amb els professors com la veus? S'entén bé amb els professors? Porta
problemes?
R46 No, no és problemàtic. És un nano totalment correcte.
E.rAbans et preguntava quines assignatures li van més bé. Quines són les que li agraden
més? què et sembla?
R47 És més aviat en feines concretes, més que en assignatures. I estils de treballar i
maneres de treballar. Perquè, per exemple, l'any passat parlava molt bé d'una assignatura
determinada. Ara, com que ha canviat el professor, ja no li agrada tant, vull dir, li agrada
més l'altra.
E.:I de feines, que dius que n'hi ha que el motiva més, quina és la que el sol motivar més?
R48 Tot el que sigui debat, això li encanta.
E.:Li agrada parlar, no?
R49 Parlar, (riu) comentar... li agrada demostrar que té un bon nivell cultural encara que
no el tingui..., però és igual: li encanta. I a més en té més que molts nanos d ela seva edat.
Com a mínim es preocupa per demostrar que el té, llavors, alguna cosa ha de dir, algun
títol, alguna... I quedes parat, a vegades. "He llegit no sé quin llibre", me diu uns llibres...
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Aquest any ja no m'estranya tant però l'any passat..."Oh, però per què hem de llegir aquests
llibres? Jo he llegit..." I et deia llibres que "Com és possible, no tens ni edat per llegir
aquests llibres.' I els has entès?" "Jo l'entenc". I potser sí. Vaja. No sé. No dic res, no dic
res.

E.:Li agrada llegir?
R50 No crec, no crec que li agradi. No li desagrada però tampoc és que estigui tot el dia...
E.:Ja.
R51 Li agrada això, H agrada donar aquesta aparença. El nano és espavilat i li agrada
donar l'aparença de culte, d'una persona amb cultura.
E.:Amb els companys... m'has dit abans que li molt agradava estar amb els amics.
RS2 Sí, no té problemes.
E.-.És ben acceptat?
R53SÍ.
E.rUna mica ja m'has dit que és una mica desorganitzat... Quant a hàbits d'estudi, diries
que en té?
R54 És molt inconstant, més que res és això, és inconstant.
E.:I no dedica tampoc molta estona...?
R55 És poc regular, és poc regular.
E.:De la manera com ell es prepara, de com estudia i treballa... què fa? Pren apunts? Es fa
resums de les coses?
R56 Això depèn de les matèries, és clar. Cada matèria ho fa d'una manera diferent. No és
el mateix fer una Tecnologia que unes Matemàtiques com Història. LLavors, hi ha
diferents processos. No, sí. Pren nota, pren nota de les coses. Quan l'interessa una cosa
pren nota, quan no l'interessa no en pren, eh. Depèn, depèn. Quan l'interessa pren nota i...
es limita molt a escoltar a classe. I ell es pensa que així pot anar tirant. I és aquest el seu
problema, que ara ja no pot anar tirant.
E.:Té bona memòria ell?
RS7 No. Aquí la memòria, en la majoria d'assignatures, tal com estan plantejades,
influencia molt poc.
E.:E11 no té problemes per entendre les coses?
R58 Per entendre no en té. Per entendre no en té. Però es clar, si llavors hi ha un treball o
una pràctica... llavors no s'assimila. Vull dir, tu entens una cosa però si aquella cosa no la
tornes a veure t'oblides d'aquella cosa.
E.:Ja m'has dit que no s'organitza gaire, per tant no es planifica gaire l'estudi.
R59 No, no se'l planifica, no. Ara, ja et dic eh, ara està passant una bona temporada, però
parlo en general. Li va anar molt malament la primera avaluació. S'hi ha posat més en serio
però...
E.:No saps quan durarà.
R60 No. A lo millor no, a lo millor acabarà el curs... vés a saber.
E.:Tu diries que quan ha de fer una cosa és més implusiu o més reflexiu?
R61 No ho sé. Estic pensant en casos concrets... Depèn, és que depèn. Les coses que no
les sap gaire les fa depressa i corrents, i sense pensar-s'hi. Són aquelles en les que creu que
pot dir algo important, que pot quedar bé davant dels companys, són aquelles que es
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prepara més bé. O sigui, fa el contrari (riu). Quan una cosa no en té gaire idea ho deixa
anar i es queda tant tranquil. Però quan una cosa: "A veure, segons com ho faci quedaré
molt bé". Això de quedar bé li agrada molt.
E.:A ell li agrada quedar bé.
R62 Quedar bé, sí, sí, sí, sí. Si ha de fer un treball que veu que s'hi pot lluir, se'l prepara
bé. Si veu que no en sap gaire ( ) ho fa depressa i corrents, i ja està.
E.:Ja m'has dit que no li costava gaire aprendre coses noves. Diries que li agrada aprendre
coses?
R63 Coses noves? Si són de raonament, sí. Tot el que sigui demostrar que ell ho ha entès li
agrada.
E.:Els resultats que ha tret, diries que són bons resultats?
R64 No.fAmb rotunditat) No, no. A primer curs no va anar malament, no va anar
malament. La veritat és que només en va suspendre dues al juny, i al setembre una perquè
bueno... No va ser gaire regular. Molt més que aquest any, eh, molt més treballador que
aquest any. Però no va ser gaire regular tampoc en David. I... també primer és molt més
senzill que segon, exigia menys esforç, segon n'exigeix més.
E.:E11 està fent administratiu. Li agrada?
R65 No, no no no no. Sempre diu que vol canviar, que vol fer imatge i so...

Professor-tutor del Cas 3
E.:Tinc unes preguntes que són pensades en general i que, per aquest cas, potser seran
difícils de contestar. Per exemple, si dedica molt temps a estudiar. Suposo que dedica el
temps que pot en funció...
R66 Sí, una mica a l'escapada, eh.
E.:I és constant? S'organitza?
R67 Sí, és constant. Sí, perquè si no s'organitzés... Bueno, s'organitza, almenys, en lo que
se n'està sortint... Sí, perquè, si jo li dic: "Doncs, mira, tal dia fas l'examen", el fa. Per tant,
s'ha d'organitzar perquè si no... Va, diguéssim, amb un ritme diferent^awsa)
Els demés l'ajuden, eh, li deixen apunts...
E.rL'ajuden?
R68 Sí.
E.rElla sol demanar ajuda quan no entén una cosa? Li és fàcil demanar ajuda al professor?
R69 Fàcil penso que no, el que passa que... ara, almenys a mi, s'ha acostumat a demanarho més. Però és una persona que, al principi, primer, és una mica com reservada, jo diria
que més aviat una mica tímida en aquest sentit. Tothom quan entra en un lloc nou ha de
prendre mesures, no? I per això ara aquesta segona avaluació, almenys a mi sí que em
pregunta si una cosa no ho entén. I si no, jo també intento preguntar-li directament.
Llavors a vegades no sé si és que ho provoco però... però penso que no, queja hi ha hagut
més aquesta confiança. El que passa que no sé si ho fa amb tots els professors.
E.:Suposo que el que et preguntaré depèn del que se li demana en les assignatures, però
ella pren apunts? fa resums?
R70 Lo que ha de fer, que se li demana, en el meu cas, ho fa. Ara, en les altres matèries, és
clar, és que estem parlant de que l'Anglès l'ha suspès, el Català l'ha suspès, la llengua
castellana l'ha suspès, ha suspès també la Física... Perdó, la Química, i la Història, (ho va
mirant de l'acta) vull dir que són assignatures fortes, i són assignatures instrumentals,
d'alguna manera. Llavors, és clar, quan... per exemple, t'ha dit això, que redactava amb
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correcció però, és clar, aquesta correcció, es veu que en llengua catalana i en llengua
castellana no és suficient perquè ha suspès, no? No se n'ha sortit.
E.iDiries que li agrada més treballar en equip o treballar individualment?
R71 Individual, diria, diria. El que passa que si ha de treballar en equip també col·labora.
El que passa és que, és clar, si no segueix el mateix ritme que tota...
(Interrupció. Entra algú al despatx i es comenten coses)
E.:On estava?
R72 Això del treball en equip.
E.:Ah! Si li he demanat de fer-ne, pues ho fa també, perfectament. El que passa que a mi
em fa l'efecte... A més a més això, que si no va ben bé amb el ritme, si un dia falta i
l'altre... integrar-se en el grup de treball també costa molt, no? De totes maneres, tampoc és
que hàgim fet gaires coses a nivell d'equip com perquè ho poguem valorar. El treball,
essencialment, ha sigut individual.
E.: I, per exemple, quan ha de fer una tasca concreta, per exemple, una redacció, has vist si
ella es planifica, si pensa el que hi vol posar...
R73 Sí, pensa primer i després escriu. Jo diria que té una estratègia que pensa primer i
després escriu.
E.:Això ho fa... Es podria generalitzar als altres tipus de feines o no?
R74 Jo diria que sí, que és una persona que primer pensa. A mi em dóna aquesta
impressió, una mica per veure com el seu tarannà... És madura en aquest sentit i... i està
acostumada que vol treure... a veure, vol treure operativitat a lo que fa. Llavors, si no
pensa abans... Jo diria que sí.
E.:Diries, doncs, que és una persona reflexiva més que no impulsiva? O sigui, les coses...?
R75 Sí, primer les pensa i després les fa, sí. Es manifesta més així, diria jo.
E.:Abans també m'ha semblat que deies que li agrada aprendre coses.
R76 Sí, està oberta, el que passa és que, és clar, està oberta fins on pot. I amb això vam
coincidir tots els professors. A veure, quan la vam avaluar jo volia incidir una mica el
perquè li havia anat malament l'Anglès o per què li havia anat mal... Una mica el que els
professors me van venir a dir: "Mira, està fent el que potDoncs, a veure, no l'angoixem
més i veurem el que passa". I, a veure, no va ser una persona que en parléssim molt a
l'avaluació precisament per això, perquè tothom li va voler donar com una segona
oportunitat, perquè va veure que... de veure què passaria. Donar una mica aquest marge de
temps: ara ha arribat nova, s'ha d'acoblar, és una persona que està treballant, és una
persona que mostra interès però que té dificultats i així... vull dir, a veure què passa. I una
mica estem en aquesta fase. Ara, per això estic esperant la segona avaluació. I no n'he
tornat a parlar amb els professors. No els he cridat i els he preguntat: "Escolta, com et va
l'Imma?" Perquè això, ara, ho farem en la pre-avaluació, que precisament començarem,
doncs, la setmana que ve. Vull dir que potser, si t'interessa doncs tornar-hi, jo què sé, o
quan estigui la segona avaluació o d'aquí... tres setmanes, doncs, suposo que trobaria més
informació en aquest sentit i, si no, doncs miraria de tenir-la. Sapiguer exactament... És
que, és clar, jo no sabia quin tipus de preguntes voldries fer. Llavors, si t'interessa això,
inclús podries em pots trucar per telèfon. Jo demanaré més informació als professors, a
veure com els hi va ara.
E.:Si veig que... qui hi ha alguna cosa potser sí que et demanaria...
R77 A mi no em costa res. Podem quedar un altre dia..
E.rPrimer miraré el que m'has comentat...
R78 Però, a més a més, llavors, per exemple, si veus alguna incongruència, perquè a lo
millor, doncs, en surt, ho podem pensar...
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E.:No crec...
R79 Doncs, vinga, seguim. No, l'única cosa que em sap greu és que no et puc dir, per
exemple, així i així perquè, ja et dic, en l'avaluació tothom va defugir una mica de parlarne, tothom va tenir la mateixa impressió de que era una noia que tenia... s'hi esforçava...
Una mica la impressió general va ser de dir: "És una noia que s'està esforçant tot el que
pot: no l'angoixem. Esperem, donem-li aquesta oportunitat, i si ara no s'ho treu amb un
any, s'ho traurà amb dos anys. I que faci el que pugui". A veure, tots la vam veure prou
madura perquè ella ja estava enfocant el problema. Vull dir no és d'aquelles que se li ha
de dir: "Escolta, ja te'n dons compte de com està la situació? Ja te'n dons compte de que
estàs suspenent?". No, ella ja n'era prou conscient d'aquesta situació.
E.:O sigui, a ella la veiem com més...
R80 Responsable, com una persona madura i responsable. Ojalá tothom fos tan madur i
responsable. El que passa que... no tothom és bo que hagi passat experiències dures, no?
Suposo que aquestes experiències l'han obligat a... És molt més madura que molta gent de
la seva... De fet, també és una mica més gran, eh, vull dir, això també... Ara, no ho tinc
aquí però d'edat també és més gran. Divuit anys ja.
E.:Ha de fer els divuit?
R81 Els ha fet ara, ara ha fet els divuit. És una mica més gran que... Però hi ha gent més
gran també a la classe, eh, que no es nota que sigui més gran. És normal, s'han d'espavilar.
E.:Ja m'has dit abans que no el seu no era un "gran" rendiment però que per la situació que
ella es troba sí que és...
R82 Sí. Diríem que té un rendiment satisfactori. Ara, satisfactori no vol dir que sigui un
rendiment suficient a nivell de notes, perquè això, evidentment, no ha sortit així. Però sí
que és un rendiment satisfactori des del moment que fa tot el que pot. I que, a veure, si és
una persona brillant? Jo tampoc diria que fos una persona brillant però que se'n podria
sortir bé sí, si tingués l'oportunitat, perquè té... té recursos i té ganes de fer-ho, vull dir,
podria ser una noia que... això ja és una cosa molt particular, podria ser, per donar-li una
nota, una noia que podria treure entre un bé i un notable, vull dir, que llavors... Inclús més
no? perquè sempre podem rendir més. Però perquè te'n facis una mica la idea aquesta. Ara,
no sé d'aquestes altres assignatures, jo parlo principalment per de la meva.
E.:Diries que hi ha algun aspecte de l'entorn seu que...
R83 ... que la perjudiqui?
E.:No, al revés, que d'alguna manera...
R84 Sí, li ha afavorit que és madura i al ser madura sap lo que vol. Sap més lo que vol, no
vull dir que sap lo que vol... (posant èmfasi en el "més") però almenys sap més el que vol.
I també té molt clar(...)que no pot perdre temps. No ve aquí a perdre el temps. A veure, em
sembla que té clar els interessos de perquè està aquí a l'institut. Em sembla que davant
d'una actitud davant l'estudi és molt clar saber per què un està aquí, si realment vol estar
aquí i, un cop està aquí, vull dir, quina és la seva situació. Penso que aquestes preguntes
ella les té clares, no? El que passa que no està massa animada... inclús, potser no se'n
sortirà. Vull dir, penso que aquí és la nostra feina. I ho ha de valorar, ha de valorar si
l'esforç que li suposa li compensa o no. I això sí que és una decisió personal, però nosaltres
l'hem d'animar perquè continuï. Però aquestes preguntes bàsiques de reflexió sobre per què
està aquí, si ho vol fer-ho, si ve aquí a fer algun altre tipus d'activitat, no. Ella ve aquí
perquè vol aprendre i es vol treure aquesta titulació. Perquè veu que ella s'ha de defensar a
la vida i té ganes de ser algú. Té ganes de tenir la seva feina que li permeti una situació
econòmica determinada i que li permeti, no sé, portar un tipus de vida, suposo.
E.:O sigui que diries que és una qüestió personal que no pas que hi hagi algun aspecte de
l'entorn que d'alguna manera...
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R85 Jo penso que sí, que l'entorn l'ha ajudat a madurar. L'ha obligat a madurar i se n'està
sortint. Perquè a vegades l'entorn pressiona i explota, no? Doncs a ella l'entorn l'ha
pressionat, i se n'està sortint. Diria això. No sé si m'explico prou bé però és una mica la
idea aquesta: s'ha vist obligada a madurar i ha reaccionat. 1 ella té moltes ganes i té molt
clar que ningú no li regalarà res i que, si vol alguna cosa, ho haurà d'aconseguir per
l'esforç. Aquesta idea de que és amb el seu esforç que aconseguirà les coses jo penso que
sí que la té arrelada, eh. Per això tots hem valorat que és una persona madura.
E.:Em sembla que no tinc cap més pregunta...
R86 Sí, quant a això del rendiment, això que t'he comentat que podria ser una persona de
bé o notable, vull dir, jo qüestionaria, en general, això: que si fos una persona que s'hi
pogués dedicar podria ser una persona que superés el curs, vull dir, ni amb unes notes
brillants però, allò, amb correcció.friM) Em sembla que està tot barrejat!
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CÀLCUL DEL PERCENTATGE D'ACORD EN
ENTREVISTES

LA CODIFICACIÓ DE LES

Acord entre el Primer i el Segon codificador
ENTREVISTES ALS/LES NOIS/ES
Cas 1:
Cas 2:
Cas 3:
Cas 4:

Respostes de la Rl a la R41
Respostes de la R42 a laR 81
Respostes de la R82 a la Rl 18
Respostes de la Rl 19 ala R140

Pregunta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Codis Primer
codificador

Codis segon
codificador

Nombre
d'acords

—
—
—
16., 18., 3.
16., 4.

—
—
5

—
—
—
0
1/3

—
—
—
3
1.
1.
5., 6., 10

I6.t6.

...

—
—
0
0
1/1
1/1
0

—.

1
5.
í
1.
1.
*M4i

—
8.1.
8.1.
8.1.
8.1., 6.
8.3.
8.3.
3.
4.
4., 6.
4
4., 5.
5., 6.
8.1., 18.
3
3
6.
6.
7.1.
7.1.
7.1.
16.
8.1.
7.2., 8.1.
16.
7.2.

•

8J
8.1
84
5.
13,
$4.
.*.
„<.
4
4
4.
4,
5,t8J.
«4.
&t
S.,6n 17
2^6.
7.1.
74.
7.1.
,.,*
11.
S.L
18*
7.2.
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—
1/1

1/1
1/1
0

1/1
0
0
0
1/2
1/1
1/2
0
1/3
0
0
1/3
1/2
1/1
1/1
1/1
0
1/1
1/2
0
1/1

Percentatge
d'acord
100%
100%
100%
0
33%
100%
100%
0
0
100%
100%
0
100%
100%
100%
100%
0
100%
0
0
0
50%
100%
50%
0
33%
0
0
33%
50%
100%
100%
100%
0
100%
50%
0
100%

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

7.2.
7.2.
7.2., 7.3
7.1.
—
7.2.
7.2., 7.3.
7.2.
7.2.
7.2.
7.2.
7.2.
6.
6.

7,2.
72.
7.2,, 7.3.
—
—
7,2,
7.2.
7,2,

1/1
1/1

2/2
0
—
1/1
1/2
1/1
0
1/1
0

—
7,2,
—
12,

1/1
0

1/1

—
6.
6.
6.
7.1.
7.1.
7.1.
7.1.

—
6,
6.
í.
6.
6,
7J,
74,
7.L
7,1,

—
—
19

—
—
10.

—

—
10., 19.
10.
10.
10.
10.
16.
8.2.
8.2;
9.1.
9.2.
9.2.
9.2.
8.3.
9.2.
9.2.
8.4.
8.4.

0

1/1
1/1
1/1
1/1

1/1

1/1
1/1
—
0

—
1/2
1/1
1/1
1/1
1/1
0
1/1
1/1
1/1
0

10.
10.
10,
10.
10.

-_*

82.
8,2,
9.1

1/1

—
92.

0
0

—
—
9,2,
72.
8.2
8.2.

1/1
0
0
0

•M**.

—
—
—
16.
8.1.
8.1.
8.1.
1.
1..6., 10.,16.,18.

—

*<tM-

-N—

5,,<M6.

8.1.
8.1.
8,1>
K
I.» 10.

—
1—
/3
1/1
1/1
1/1
1/1
2/5

*«***• •

—

—
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100%
100%
100%
0
100%
100%
50%
100%
0
100%
0
100%
0
100%
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
100%
50%
100%
100%
100%
100%

0
100%
100%
100%
0
100%
0
0
100%
0
0
0
100%
100%
100%
33%
100%
100%
100%
100%
40%
100%
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92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114.
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

16.
8.1.
3.
3.
3.
5., 8.3.

8.1
5..8.L
3.
3.
5.
8.3.

0
1/2
1/1
1/1
0
1/2

—
3., 17.
17.
17.
17.
17.
17.
8.1.
8.3., 16.
7.2., 8.1., 10.

—
4.

—
0
0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/2
1/3

—
—
—
6.
6., 11.
10.
1., 10.
1.
8.4.
—
7.1.
7.2.
7.2.
5.
8.3.
8.3.
8.2.
8.2.
8.3.
8.4.
8.4.
—
—
—
9.2.
9.2.
—
9.1.
12.
8.4, 10., 12.
17.
—
19.

—
17.
17,
17,
17.
8.1.
16,
7.2.
—
—
6.,—10.
6,, 10.
10.
10
10.
10,
7.1.
7.1.
7.2
7,2
8.3,
8.3.
S.3.
7.2.
7.2.
8.3,
8.4.
8.4,

—
—
—
1/2
1/3
1/1
1/2
0
0
0

—
...

—

1/1
1/1
1/1
0

1/1
1/1
0
0

1/1
1/1
1/1
—
—
1/1

—
9.2.
9.2.

1/1

—
9.1.

—
1/1

10,
17.

0
1/3
1/1

ïa.
...

—
1/1

19.
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0
50%
100%
100%
0
50%
100%
0
0
100%
100%
100%
100%
100%
50%
33%
100%
100%
100%
50%
33%
100%
50'%
0
0
0
100%
100%
100%
0
100%
100%
0
0
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
33%
100%
100%
100%
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ENTREVISTES A LES EDUCADORES
Educadora del cas 1: Repostes de la Rl a l'Rl 1
Educadora del cas 2: Respostes de la R12 a la R30
Educadora del cas 5: Respostes de la R31 a la R50

Pregunta
1
2
3
4
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Codis Primer
codificador
1., 2.2., 2.3., 16.
1..2.3., 18.
1
2.1.
11.
2.1.
2.1.,2.2.,2.3.

2.2.,—2.3.
8., 11.
9.
2., 11.
2.
2.
1., 2.1., 10.
10.
10.
10.
9.
2.2., 8., 9.
8.
8.
8.
2.2.
2.3.
11., 18.

—
2.3., 16.
2.2.
2.1, 2.2., 6.
1., 10.
...
2.1.
10.
2.
10.
10.
10.
18
2.2., 14
13.
2.3., 15
2.2., 11.
17.

Codis Segon
codificador
2., 2.2., 14, 16.
2.
*»«.
2>ï,
2.Í.
2.J>

Nombre
d' acords
2/6
0
0
1/1
0

1/1

U.
2.2.
3*3.
8.
^
U.
2v
2.
2J,, 10.
10.
«*•*
4"4t*
•W*

8.
8*»«*•
-«**••

1—
1.
11,

0
0
1/2
1/2
1/1
1/2
1/1
1/1
2/3
1/1
0
0
0
1/3
1/1
0
0
0
0
1/2

•M"W

2.3,, 11.
U,
Ifc
16.

—
1/3
0
0
1/2

—
—
18.
1Ü.

—
0
1/1
0
0

—
10.

1/1

—
—
—
11.
15.
II.
17.

0
0
0
0
1/2
1/2
1/1
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Percentatge
d'acord
33%
0
0
100%
0
100%
0
0
50%
50%
100%
50%
100%
100%
66%
100%
0
0
0
33%
100%
0
0
0
0
50%
100%
33%
0
0
50%
100%
0
100%
0
0
100%
0
0
0
0
50%
50%
100%
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45
46
47
48
49
50

—
13., 15., 18.
2., 2.2., 18.

—
—
2.3,

—
0
0

—
9., 11., 14.
2.3., 11.

—
8.
1L

—
0
1/2

100%
0
0
100%
0
50%

ENTREVISTES ALS/LES PROFESSORS/ES- TUTORS/ES
Professor-tutor del Cas 1: Respostes de la Rl a la R27
Professor tutor del Cas 2: Respostes de la R28 a la R65
Professor tutor del Cas 3: Respostes de la R66 a la R86
Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Codis Primer
codificador

Codis Segon
codificador

Nombre
d' acords

—
l.,20.
2., 3.
3.

—
1.

—
1/2
1/2
1/1
0
0
0
1/2
1/3
1/1
1/2
0
1/2
0
1/2
1/1
1/4
1/1
1/2
0
1/2
1/1
1/2
1/1
1/1
1/1
1/3
1/1
0
1/1

—
4.
4
2., 20.
4., 12., 15.
4.
5., 20.
3.
6., 20.
2.
2., 6.
7.
6., 8., 12.
17.
4., 17.
4.
9., 11.
17.
3., 10.
11.
11.
12.
3., 12., 20.
1.
—
5.
—
5.
5., 12.
18.
2.
12.
—

2.
3.
12.
12.

12.
2.
4.
4.
5.
12,

2^
-«
€.
7.
4, 8.
Í7,
17.
12.
9.
17.'

3.
H,
H.
12,
12.
1,
L
5,
»ff •

5,
12.
19.
2., U.
12.
12.

637

—
1/1
1/2
0
1/2
1/1
0

Percentatge
d'acord
100%
50%
50%
100%
0
0
0
50%
33%
100%
50%
0
50%
0
50%
100%
25%
100%
50%
0
50%
100%
50%
100%
100%
100%
33%
100%
0
100%
100%
100%
50%
0
50%
100%
0
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72,
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

4.
3., 10.
3., 4.
4
4.
2., 10., 12., 18.
6.
6.
7.
8., 10.
10.
4., 10.
10.
4., 5.
11.
11.
12.
12.
13.
13.
13., 14.
12., 18.
7.
4., 15.
4., 15.
3., 10.
18.
3.
12.
12.
7.,—12.
13., 18.
9.
9.
14.
14.
15.
3.,18.,20.

0
1/2
1/2
1/1
0
1/5
1/1
0
1/1
1/2
1/1
1/2
1/1
0
0
0
1/1
1/1
1/1
1/1
0
1/2
0
1/2
0
0
0
0

12.
10.
4,
4.
—
8., 12.

6,
5
7.
8.
10.
10.
10.
_

,

7,
7.
12.
12.
13.
13.
16.
12.
6,
15.
—
2.
19.
2.
12.
12.

1/1

1/1

*.—^r

12,
1*,
9.
9,

Í2.., 14,
12.
IS.

2., J&

—
1/2
1/2
1/1
1/1
1/2
0
1/1
0

•**•«•

—
—5.
2.,
5., 20.

--,
12.

—
—
0

*t+*r

0

•-IMf.

6.,—19.

5,, J8,

—
0

•"•ft

2., 3.,—4., 5.
4., 20.
6.

—
1/4
0
0

4.
&
19,
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0
50%
50%
100%
0
20%
100%
0
100%
50%
1005
50%
100%
0
0
0
100%
100%
100%
100%
0
50%
0
50%
0
0
0
0
100%
100%
100%
50%
50%
100%
100%
50%
0
100%
0
100%
100%
0
0
100%
0
100%
25%
0
0
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Percentatge d'acord entre el primer i el segon codificador
Entrevistes als nois/es

Mitjana dels percentatges = suma dels percentatges/nombre de respostes
codificades = 9221/140 = 65,8%
Entrevistes a les educadores
Mitjana dels percentatges = suma dels percentatges/nombre de respostes
codificades = 1965/50 = 39,3% d'acord
Entrevistes als professors/es
Mitjana dels percentatges = suma dels percentatges/nombre de respostes
codificades = 4436 786= 51,58% d'acord
PERCENTATGE D'ACORD TOTAL ENTRE EL PRIMER I EL SEGON CODIFICADOR
9221 + 1965 + 4436 / 276 = 56,6%

Els dos codificadors coincideixen en almenys un codi en 187 respostes. Això
representa 187/ 276 respostes diferents = 0,678. És a dir, els dos codificadors
coincideixen en almenys un codi en el 67,78 % de les respostes.
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CÀLCUL DEL PERCENTATGE D'ACORD ENTRE EL PRIMER I EL TERCER
CODIFICADOR
ENTREVISTES ALS/LES NOIS/ES
Cas 1:
Cas 2:
Cas 3:
Cas 4:

Respostes de la Rl a la R41
Respostes de la R42 a la R81
Respostes de la R82 a la Rl 18
Respostes de la Rl 19 a la Rl 40

Pregunta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Codis Primer
codificador

Codis Tercer
codificador

-«.
—
—
16., —
18., 3.
16., 4.
—
—
—
3
1.
1.
5, 6., 10
—
8.1.
8.1.
8.1.
8.1., 6.
8.3.
8.3.
3
4.
4., 6;
4
4,5.
5., 6.
8.1., 18.
3
3
6.
6.
7.1.
7.1.
7.1.
16.
8.1.
7.2., 8.1.
16.
7.2.
7.2.
7.2.
7.2., 7.3

.—
—
16.?ÍQ,,8.1.
16>,18.
-—

Nombre
d'acords
—
—
—
1/5
1/3
0
—
—
1/1

—
—
3
L

1/1
1/1
2/3

1
,

5.7 ltt.
~.—

ej.
8.1,

...M»
8.LT3.
*\83,
3
4
4.
4
4,

5.
5.,*.4>

—_

T-"»-

—
1/1
1/1
1/1
1/3
1/1
1/1
1/1
1/1
1/2
1/1
1/2
1/2
0
0
0

1/1
1/1
1/1
1/1
l/l

<S,

^
7,1,
7J.

7,1,
7.K

0

8.1.

1/1

8X

1/2
0

**•*>•

7,2.
7,2,

1/1
1/1

7X7-37X7.3,

1/2
2/2
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Percentatge
d'acord
100%
100%
100%
20%
33%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
66%
100%
100%
100%
100%
33%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
50%
50%
0
0
0
100%
100%
100%
100%
100%
0
100%
50%
0
100%
100%
50%
100%
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

7.1.

7.1.
».-.
7,3.
7.3.

—
7.2.
7.2., 7.3.
7.2.
7.2.
7.2.
7.2.
7.2.
6.
6.

**^*

7.Z
7.2.
7,2.
7.2., 7,3.

6.
6,
...
$.
6.
6.
7+L

—
6.
6.
6.
7.1.
7.1.
7.1.
7.1.

7.1.
*-.
».-

5

0

.MM,

3
3.» 10.
10
10,
1&.
16

8a

$.2,
9.1.
9.1.
9.L
9.1,
J

—
—
—
16.
8.1.
8.1.
8.1.
1
l.,6., 10.,16.,18.
—
16.
8.1.
3.

—
0
1/2
0
1/1
1/1
1/1
1/2
1/1
1/1
—
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

7,1,
7.1.

—
—
19
—
10., 19.
10.
10.
10.
10.
16.
8.2.
8.2.
9.1.
9.2.
9.2.
9.2.
8.3.
9.2.
9.2.
8.4.
8.4.

1/1

3,9,2.

9,2,
9,2.
«,3,
$.3.
r—
f—
—
16
8.1.
8.1,
8,1.

0
1/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0
0
0
0
1/1
1/1
0
0

1/1
1/1
1/1
1/1

1.

1/1

U 10., 18,

3/5

—
8.4.
8.4.

0
0

1/1

3.
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100%
100%
0%
50%
0%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
0%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
05
100%
100%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
60%
100%
0%
0%
100%
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

3.
3.
5., 8.3.

3.
3.
8.3,

1/1
1/1
1/2

—
3., 17.
17.
17.
17.
17.
17.
8.1.
8.3., 16.
7.2., 8.1., 10.

—
17.
—
17.
17.
17.
17.
8.J,
16.
8,1,

1/2
0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/2
1/3

—
—
—
6.
6., 11.
10.
1., 10.
1.
8.4.

—
19
19
€., 10,
6.
10.
1., 10., 12,
ï.
12.

0
0
1/2
1/2
1/1
2/3
1/1
0

—
7.1.
7.2.
7.2.
5.
8.3.
8.3.
8.2.
8.2.
8.3.
8.4.
8.4,
—
—
—
9.2.
9.2.
—
9.1.

12.
8.4, 10., 12.
17.

1—
9.

—
7J.
7,2,
12.
. . „ . 9.,S.
8JL
8,3.
8J2;
8,2,
83.
8,4.
8A
—,

—
1/1
!/l
1/1
1/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

—
9,2,
9.2.
9.2,
•--.
9,1,
— f*
18.

0
1/1
1/1

9,2., 11., 17,
Ih
1*.
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1/1
0
1/3
1/3
0
0

100%
100%
50%
100%
50%
0%
1003
1004
1005
1006
100%
50%
33%
100%
0%
0%
50%
50%
100%
66%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
0%
33%
33%
0%
0%
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ENTREVISTES A LES EDUCADORES
Educador del cas 1: Repostes de la Rl a l'Rl 1
Educadora del cas 2: Respostes de la R12 a la R30
Educadora del cas 5: Respostes de la R31 a la R50

Pregunta

1
2
3
4
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Codis Primer
codificador
1., 2.2., 2.3., 16.
1..2.3., 18.
1
2.1.
11.
2.1.
2.1. ,2.2., 2.3.

—
2.2., 2.3.
8., 11.
9.
2., 11.
2.
2.
1., 2.1., 10.
10.
10.
10.
9.
2.2., 8., 9.
8.
8.
8.
2.2.
• 2.3.
11., 18.
—
2.3., 16.
2.2.
2.1,2.2., 6.
1., 10.
—
2.1.
10.
2.
10.
10.
10.
18
2.2., 14
13.
2.3., 15
2.2., 11.
17.

Cadis Tercer
codificador
1., 2.2., 2.3., 16.
I., 10., 18.
U 1&
2,1.
11.
2.1.
2.1., 2X

Nombre
d'acords
4/4
2/4
1/2
1/1
1/1
1/1
2/3

*.*>*

í.,2.2.
8., 11.
9,
11.
2.
2,
l.,2J.,1l.

U 10.

.

m.

10.
-,.

:

8.,9.,1L
8.
»*«*( •
f*«»

2.2,
ti.
ti.
«»
2.3.» 16.
*-•»

2.1., 2.2., 6.
Lr ÍÜ., 18.
—
2.2.

ta
L,—18.
l(h
10v

18.
2.
2,17 6.
15,
2J2U 11.
16,
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—
1/3
2/2
1/1
1/2
1/1
1/1
2/4
1/2
1/1
1/1
0
2/4
1/1
0
0
1/1
0
1/2
0
2/2
0
3/3
2/3
0
0
1/1
0
0

1/1

1/1
1/1

0
0
1/2
2/2
0

Percentatge
d'acord
100%
50%
50%
100%
100%
100%
66%
100%
33%
100%
100%
50%
100%
100%
50%
50%
100%
100%
0%
100%
100%
0%
0%
100%
0%
50%
100%
100%
0%
100%
66%
100%
0%
100%
0%
0%
100%
100%
100%
0%
0%
50%
100%
0%
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45
46
47
48
49
50

...
13., 15., 18.
2., 2.2., 18.
9., 1—
1., 14.
2.3., 11.

15.,
—18.
2.2., 2.3.
2., 15.
8,
U.

2/3
—
1/4
0
0
1/2

100%
66%
25%
0%
0%
50%

ENTREVEIES ALS/LES PROFESSORS/ES-TUTORSflLS

Professor-»» del Cas 1: Respostes de la U a 1.,R27

Pregunta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Codis Primer
codificador

Codis Tercer
codificador
*>+**••

1..20.
—
2., 3.
3.

1., 2., 5., 20.,,
2.
3.

2/4
1/2
1/1

<*•***•

4.
—
4
2., 20.
4., 12., 15.
4.
5. ,20.
3.
6., 20.
2.
2., 6.
7.
6., 8., 12.
17.
4., 17.
4.
9., 11.
17.
3., 10.
11.
11.
12.
3., 12., 20.
1.
5.
—

-H*.*

12,
2.
12,, 15.
4.» 13.

5.
12.

X&, 20,
2,
12
?/
8.
1?,
2,, 17.
!>
3.

^ to.
2>, I0<
11
lí,
12,
6,, 20.

. ;&
«.*
5,

0
—
0
1/2
2/3
1/2
1/2
0
2/3
1/1
0
1/1
1/3
1/1
1/3
0
1/2
0
1/3
1/1
1/1
1/1
1/4
0

1/1
—

•«*»*•

5.
—
5., 12.
18.
2.
12.

T*»**

5.

m
. ...&.. .
12,

•1.}=
líl

Nombre
d' acords

644

0
—
1/2
1/1
l/l
1/1

Percentatge
d'acord
100%
50%
50%
100%
100%
0%
0%
50%
66%
50%
50%
0%
66%
100%
0%
100%
33%
100%
33%
0%
50%
0%
33%
100%
100%
100%
25%
0%
100%
1005
100%
0%
50%
100%
100%
100%

%OOI

%os
%oz

%00l

"OC
'S'l

S/1

•9

l/l

m

'9
'02 '>
•S"fr"£"Z

l/l
l/l
l/l
l/l
l/l
l/l

%00l
%OOI
%OOT
%OOT

l/l

%OOI

—
'8
'81

l/l

0
0

%0
%0
%00l
%0
%OS

—
"Zl

l/l

%oot

"Zl

Z/l

—
...
•O2''8l''£
'SI
>l
•*•!
'6
'6
'81 '•£!

•sr£!

l/l
l/l
l/l
l/l
l/l
z/z

—
»«t

—
—

—
•QZ "S
'S'T

—
'£
'9 "í

£/l

%££
%OOT
%OOI
%££
%00t
%OOI
%OOI
%OOT
%00l
%00l
%OS
%OOI

—
m

%os

—
'61 ''9

—"9
'81

£/l

%££

%00l

%os

%os
%os

%00l

%oot

%os

%00l
%££
%001
%OS
%OOI
%00l
%OOT
%0
%OOT
%OOT
%££
%OS
%0
%00l

—

£/l

—

0
Z/l
Z/l

Z/l
Z/l

Z/l

l/\

£/l

l/l

*8ï
"SI
*f>ï
>i
'6
'6

—
'\f

•si
•L
"LI
"£i
'£ï
"£i
Zl
Tl
11
"li
•Ç
"01
'OI "1
"OJ

•zi "¿
—
•zi
•zi

'£
'81
'OI "£
'SI '>
'SI '>
•¿
'81 ''Zl
>l 'Tl
•£l
•£l

•zi

'Zl
'II
'II

•s'>
'OI
'OI '>

'OI

—

—

—

>

•oc"zi

£/l
Z/l
0

f

f

l/l
l/l

•«
•¿
•9
•9

l/l
l/l
l/l

Z/l

0

(•«

"£"l
•Qï

'OI "8

'L
'9
'9
'81 "Zl "01 "Z

>
1^
>"£

•oi "e

98
S8
1^8
£8
Z8
18
08
6¿
8¿
¿¿
9¿
S¿
ÏL
£¿
'Z¿
U
0¿
69
89
¿9
99
S9
Ï9
£9
Z9
19
09
6S
8S
LS
9S

ss

frS
£S
ZS
IS
OS
6fr
8^
¿fr
9^
Sfr
t't'
£1^
Zfr
lt^
Ot?

6e
se
¿e

xauuy

ANNEX 6:
Exemple d'Anàlisi de dades: Taules d'Anàlisi del Cas 1
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TAULES PER A L'ANÀLISI DE LES UNITATS TEMÀTIQUES DEL CAS 1
A) LES CARACTERÍSTIQUES DE LA NOIA
CODI

FONT

1. i

EN

RESUM
En general, creu que és una bona estudiant.

2.
Autoconcepte

1.

EE

S! que té un bon concepte com a estudiant tot i
que quan va fer primer de BUP, com que va
començar a suspendre, va començar a dubtar
d'ella mateixa com a estudiant.

El concepte que tenia d'ella mateixa era elevat i es
reflectia en el fet que ella volia mostrar que el fet
de tenir una problemàtica familiar greu no
l'impedia estar bé, seguir els estudis de BUP. No
volia ser una fracassada com ella sentia que eren
els que anaven a fer FP.

1.

EP

CITES
'- Creus que ets una bona estudiant?
-Si m'hi poso, sí.
-En general, diries que sí o que no?
- En general, si. "
" Però per mi m'ha servit molt, perquè he vist que
si no tens alguna estabilitat o algo segur no pots
fer res. Llavors, això, a mi m'ha ajudat molí. Per
mi, he tingut ganes de fer-ho, i també per mi
mateixa. Sempre he volgut fer algo més que anar
a vendre discos o algo així. A més, jo penso que
estic capacitada per fer-ho, i encara tinc més
ganes de fer-ho, llavors. "
"Sí, incluso, el fracaso que tuvo en BUP -que
hizo primero de BUP después de acabar la
Básica- fue precisamente porque empezó a
suspender y hasta entonces no había suspendido.
( )Estofue cuando la desmontó. Incluso empezó
a bloquearse, ya empezaba a interrogarse sobre
ella misma, es decir, "pues si yo ya no valgo,
ya..."

"- Creu que en això del primer de BUP va influir
una mica l'ambient que hi havia a l'Institut, i els
companys...?
- Yo creo que más que influyeran los compañeros
era ella misma que tenía el concepto de que
estudiaban BUP los que estban bien, a nivell
personal y a nivel familiar, no? (...) I la FP pues
son los que fracasaban en la EGB, los que no
podían hacer otra cosa, pues tenían que hacer
FP, no? Entonces, para mi era más el concept
personal que ella tenia de ella misma: que no
quería... ella siempre quería superarse,
dijéramos, i no quería reconocer la problemática
En general, el concepte que té d'ella mateixa és familiar"
bastant elevat. Això es reflecteix en una seguretat
que fins i tot, segons l'educadora, fa que a vegades "El miedo mió era que puediera fracasar porque
no accepti massa bé els fracassos i els errors. A estaba tan segura de si misma que no admitía
vegades es tracta de falsa seguretat en ella mateixa ningún tipo... incluso, cuando la avisabas... pues
i li costava admetre les correccions i els avisos.
sí, lo aceptaba más bien por educación,
dijéramos que por convencimiento, cuando le
hacías algún reproche o la corregías de algo.
no?"
Creu que la noia no es considera una bona "Jo em sembla que ella no es considera una bona
estudiant, si bé és conscient que és treballadora estudiant, tot i que sí que és conscient que es una
noia treballadora. (...) Ella hi posa voluntat però
que hi posa bona voluntat
potser menys de la que ella sap que hi hauria de
posar per aconseguir més nivell. "
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:ODI FONT
5.
Motiació

EN

EE

RESUM
A. motivació de la noia es mostra en el fet que
lla admet que quan ha d'estudiar ho fa i si cal
uedar-se un dia sense sortir, s'hi queda. D'altra
anda, tot i que si acaba cinquè d'FP ja estarà
ontenta, ella vol intentar estudiar a la universitat

Tot i que l'experiència de primer de BUP va ser
lastant negativa ella volia estudiar, ella tenia molt
ilar que volia estudiar.
La motivació també es mostra en el fet que ella es
apaç de quedar-se un dia sense sortir per fer els
leures.
Als dotze-tretze anys ella creia, segons
'educadora, que si estudiava podria tenir un
treball i un futur millor del que havien tingut els
seus pares.

'... por ejemplo, la motivación de la escuela es
¡ara mi uno de los... Además que ¡o reflejaba ella
cuando era... tenía sus doce-trece años, para
tener un futuro mejor. Ella estaba ser gura que si
ella tenía una cultura y unos estudios, ella
encontraría un trabajo distinto del que encontró
su madre"

Mostra una bona disposició per aprendre.

EP

CITES
Si m'haig de quedar un dia sense sortir, em
uedo sense sortir, me quedo estudiant. Si haig
i'estar una tarda sense sortir o una nit, doncs,
ense sortir, me quedo i estudio."
Sí, Però si seegueixo estudiant jo preferiria... jo
igui, jo vull seguir estudiant. M'agradaria ser
ducador social.
(...) Però si me quedés fins a cinquè, jo ja
staria contenta perquè ja m'agradaria treballar
n escoles. Però ho vuull intentar, a veure si ho
<ucfer. I si ho puc fer, doncs millor."
'Entonces, esto fue cuando la desmontó. Incluso
smpzó a bloquearse, ya empezaba a interrogarse
obre ella misma, es decir, "pues si yo ya no
folgo, ya... "pero, así y todo quería, pero a la
hora de estudiar no... no asimilaba. Creo que fue
ambén el paso, no?, pero creo que fue donde
empezó ella a dudar de si misma en este sentido. I
'ue siempre ha tenido buen concepto, además
muy claro, de que ella iba a continuar
•studiando".

La noia està molt motivada per anar a l'Institut, i
també per fer les tasques i feines que li posen els
pofessors. Hi ha coses que li agraden més i altres
que li agraden menys però està molt motivada,
fins i tot vol continuar estudiant. Aquest interès es
mostra, per exemple, en el fet que ara està fent
una llibreta d'estalvis per poder anar a la
universitat.
Té moltes ganes d'aprendre coses, sobretot coses
que veu que tenen una aplicació pràctica.
La noia expressa que algunes de les seves
companyes que han deixat d'estudiar li fan pena
perquè creu que elles no s'adonen que el fei
d'estudiar els podria garantir millors oportunitats a
la vida.

"Muestra una buena disposición. Quiere
aprender cosas. Por eso, guando te decía que a
veces hala preguntas impertinentes y demás pues
ella deciá "Bueno, pues yo lo quiero saber, no?"
o "Yo lo quiero aprender". Por ejemplo. Si vas a
un sitio de excursión o a un sitio detreminado,
normalmente, siempre hacía preguntas".
"- Està motivada pels estudis i per les feines que
els poseu?
- Sí, sí, N'hi ha que li agraden més, n'hi ha que h
agraden menos, però en general està molt
contenta del que està fent. Fins i tot, a l'excursió,
vaig estar parlant amb ella molta estona i... ella
vol continuar estudiant i, molt bé. Vull dir, sí,
està... és una nana molt maca"
'-... Ella sempre es queixa de la gent que no li ha
ensenyat res: "És que aquesta persona no m'ha
ensenyat res". Vull dir, té un desig d'aprendre
molt gran, i aprendre coses que pugui aplicar
directament. Tot ¡o que li hagi de donar moltes
volts, per arribar no sé on, sobretot uns
coneixements que no hi veu l'aplicació directa
ho farà perquè toca però hno li va gaire, no."
"-...ella dir,:"Ostres!, és una pena perquè no se
n'adonen de que si no estudien no podran viure
per elles mateixes, que de dependentes no se'n
sortiran tota la vida"
"- Hi ha casos paral·lels a la Cristina, i ara
estan treballant en una botica perquè han plega
i no han tingut prou força de voluntat com pe
continuar, i la Cristina, la té."
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EP

Es una noia que normalment s'esforça a fer Íes
feines que li posen els professors. Si una cosa no li
surt bé la primera reacció és empipar-se però
després reflexiona i veu que potser necessitava
esforçar-se més.

- Primer s'emprenya. Desprérs reflexiona per
què no li surt. És molt curiosa la Cristina Primer
s'emprenya amb tu i amb ella i, després
reflexiona que potser necessita més esforç i sí que
ho fa. 1 ho aconsegueix. Al final ho aconsegueix,
li costi més o menos."

Quan una cosa no li surt la primera reacció és
donar la culpa a l'altre, tot i que això ho fan la
majoria de noies d'aquesta edat. i això fa que
s'adoni que podia haver fet més del que fa.
La noia és molt exigent amb ella mateixa i sempre
té la sensació que ha de fer-ho tot bé a la primera.
També assenyala que la noia té un afany de
superació molt accentuat i que és una persona
molt lluitadora

"- La reacció instantània de vegades és donar la
culpa a l'altre, però això és típic també d el'edat.
O... Però no, després... es prou madura, és que és
lo que te dic es molt més madura que els altres,
llavors, ella se n'adona que podria rer més del
que fa. La reacció visceral podria ser aquesta,
no: "Es que no ho entenc perquè no m'ho
expliques!", no? O "És que..". Però és que és
quan es refreda
l'emprenyamenta,
per
entendre'ns, ja ho veu que si hagués donat una
mica més ho entendria, i ¡lavares ho fa."
"- SI. Té un deliri, per superar-se ella mateixa,
continu."
" Quan se U acumulen molts aspectes negatius té
tendència a deprimir-se bastant, però com que és
molt lluitadora se'n surt, també, o sigui... Li costa
també demanar ajuda. Clar, se n'ha sortit sola,
llavors..."

B)

AMBIENT D'APRENENTATGE

CODI
7.1.
Percepció
Concepte
2.
Concepte
de
l'educador

FONT

EE

A aquesta educadora no li he fet la pregunta
directa de si la considera una bona estudiant, diu
que s'esforça, que li agrada aprendre i que té afany
de superar-se, que sempre ha posat la feina de
l'escola per damunt de les altres coses. També diu
que a la noia no se la podia considerar amb les
mateixes característiques que tenen la majoria de
nens de centre

6.
Expectatives
de
l'educador

EE

Creu que podria continuar els seus estudis si
trobés unes condicions favorables que li
permetessin continuar, condicions econòmiques,
bàsicament.
Ella i les altres educadores estan mirant d'ajudarla. Si pogués trobar una feina que pogués
compaginar amb els estudis li aniria molt bé. Si
no, ho té difícil.

S.
Conc
epte

EP

Creu que és una bona estudiant, tenint en compte
les concions que viu la noia, i reconeix el mèrit
que té que, en la seva situació, s'estigui traient el
segon grau d'FP:.

6.
Expec
tative»

EP

Les expectatives de la professora vers la noia són
bones, sempre i quan no hi hagi cap circumstància
que l'impedeixi acabar els seus estudis i si té gent
al costat que l'ajudi. Creu que acabarà fent-ho
perquè té molta voluntat.

EN

RESUM
CITES
Els professors sempre han pensat que ella és una "Ah. a mi ja m'han dit que els semblo una bona
estudiant"
bona estudiant! li han dit.
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" Cristina tenia nombre propio en el colegio. Por
lo tanto es que había allí unas caracterísiticas
que no la definían como el grupo de chavales que
suelen ir allí, no? Es como decir, bueno, este no...
Tiene fracaso escolar: es normal. Entonces, en
lugar de trabajar y apoyarle para que esto se
supere, el mero hecho de estar así, pues tampoco
les motivan demasiado, o les ponen atención. Y
esta siempre la ha tenido. "
"Yo creo que si, que, y además es aquello que si
encontrar un mecenas, es de aquellas chicas
que... (...) alguien que ¡a ayude, porque creo qu
esta chica merece la pena. (...) O sea otro puede
estudiar y este niño, no tiene derecho a estudiar
aunque tenga capacidad y aunque quiera aherlo?
Que hay personas que tienen capacidad pero no
quieren hacerlo, pero son contadas las personas
que están en institución pero quieren continuar.
Entonces a estos no se les puede... No, no hay
nada para ellas".
"- Tu creus que és una bona estudiant?
- Sí, sí, tinguen! en compte qui és la Cristina i en
quines condicons està visquent i ha viscut, no? Sí,
una altra, en el seu cas, no hauria arribat enlloc i
la tia està arribant a quart i l'any que ve farà
cinquè, vull dir que...
"- Aquesta acabarà per fer-ho. Si no hi ha res que
li faci anar malament, més malament de lo que
anat, acabarà per aconseguir..."
"- Però, bueno, és lo que te dic: és constant i té
voluntat, llavors, en general, se'n sortirà en tot. "
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CODI FONT
7.2.
EN
Estil

docent

RESUM
Diu que li agraden els professors que fan les
classes molt actives, la qual cosa significa per ella
que són professors que fan participar la gent. D'un
professor es fixa principalment amb ei tracte que
té amb la gent, però també en la forma com
explica. Pensa que en una classe de trenta
persones totes són diferents i que hi ha professors
que se n'adonen i d'altres que no. Li agrada que els
professors valorin cada persona tal i com és.

CITES
""Fan participar la gent i t'expliquen les coses, i
et diuen "te sembla bé?" o potser et preguntes "i
per què te sembla bé?" o el que sigui. No fan, no
s'assenten i comencen a explicar, no? que hi ha
molts professors que només arriben, s'assenten,
ens expliquen tot el que hagin d'explicar i
marxen. Hi ha professors que no, que es passegen
per la classe , t'expliquen... fan que te n'entens
millor, i potser fa alguna broma o així, sempre
fan la classe més agradables que no si ve i
s'assenta i mira...
"I també m 'agraden molt els professors que saben
valorar cada persona tal i com és. Perquè en una
classe de trenta persones tothom és diferent.
Llavors, hi ha professors que se n'adonen i hi ha
professors que no, que pensen que tothom és
igual."

CODI

FONT

7.3.
Reíació
amb

EN

els

professors

La majoria dels professors U agraden, els qeu no li
agraden és perquè no fan cap esforç per conèixer
la gent. Considera que un professor, i més si és el
tutor, ha de conèixer els seus alumnes.

"- Normalment gairebé tots els professors
m'agraden. El que no m'agrada... Bueno, l'any
passat tenia una professora (...) I era la nostra
tutora i no en sabia res de nosaltres, ni ens
coneixia. la mi axiò no m'agrada d'un professor,
perquè com a minim ha de tenir mínim de
respecte, no? per ¡a gent.(.,.)"

RESUM
A l'institut els professors no li van agradar però en
canvi, a FF, li van agradar mtnolt per què segons
diu, allà la tracten més com a persona que com a
alumne.
No explica com és la seva relació però si que diu
que la mare del nen que cuida va ser una de les
seves professores.
Més aviat es limita a dir el que li agrada i no li
agrada en general dels professors i que hem
exposat en la taula del codi 7.2.

CITES
"/ de la gent de ¡a classe m'agradaven uns
quants, però la gran majoria no m'agradava.
Llavors no me sentia bé. I clar, costa molt fer
algo si no te sents bé ni amb els prorfessors ni am
bla gent que estàs. I en canvi ara, quan vaig
començar afer FP, me va agradar molt (La mare
d'aquest nen que cuido era tutora meva quan feia
primer). I llavors vaig veure un canvi molt fort
no? Perquè els professors allà et tracten molt
més com a persna que no com a alumne, i això
me va agradar molt."
"Pero bueno, normalmente la relación es una
relación abierta. Y si le tenia que decir al
profesor cualquier cosa de que la asignatura no
le va bien, pues se la dice tranquilamente, eh.
Pero esto ya cuando hacía séptimo y octavo. De
hecho, no sé si comenté ya que en el... cuando
estaba en el Perícot no era "de Bon Pastor". Esta
no era de "Bon Pastor". Esta tenía nombre
propio, cosa que los otros pues: "Es que este está
en ¡a Llar Infantil". Cristina tenía nombre propio
dentro del colegio. Por lo tanto es que había allí
unas características que no la definían como el
grupo de chavales que suelen ir allí."
"Sí, sí perqué es una nena encantadora, es una
dulça. Sí. No té problemes amb pràcticament
ningú. En tot cas, ella pot tenir més bona relació,
li pot agradar més, caure més bé uns que els
altres però... bona relació, en general, sí. No és
una nena problemàtica.

7.

EE

La relació amb els professors la defineix com una
relació oberta. Destaca el fet que la noia tingués
"nom propi" a l'escola, i no fos només "una nena
de centre",
Ella sempre ha tingut atenció dels professors.

7.

EP

Té bona relació amb ets professors i amb tothom
en general.
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CODI FONT
RESUM
8.1.
EN Li agrada molt Tecnologia, Castellà, Català,
Assig
Anglès.
Dins de Tecnologia l'any passat feien Psicologia i
natuPsicologia evolutiva del nen de 0 a 3, i aqust any,
res

8.

EE

8.

EP

CITES
"Les llengües sempre m'han agradat molt. Bueno,
i mates m'agradava molt perquè teníem un
professor molt agradable... Vull ¡dir, feia les
coses molt actives i m'agradava molt. Però, com
pel que he entès, fan una mica d'Història de ara, castellà, és que sempre m'ha agradat molt,
l'Educació. Li agraden les assignatures que siguin les llengües m'agraden molt. "
molt pràctiques, i per ella, Tecnologia és
d'aquesters
A més d'aquestes diu que les llengües li han
agradat sempre molt.
No li agrada 1 Química i la Física. El dibuix li
costa molt
Quan estava en el centre, la llengua era el que més "- En cuanto a esto era la lengua, por ejemplo, lo
li agradava. Les Mates li costaven més. Ara té que más le gustaba. Las matemáticas, casi
probelmes amb la Ffsica
siempre tenia algo de problema, no? Por ejemplo
ahora en la Física; incluso una vez vino aquí
para que la educadora le explicara bien unos
problemas que tenía de física. O sea, es más bien
por la Lengua por lo que se inclinaba ella. "
Li agraden
les assignatures
tecnològico- "Bueno,
les
tecnològico-pràctiques,
pràctiques. Matemàtiques és el que menys li evidentment, perquè és el que més li agrada i lo
agrada. Les llengües li costen perquè té un que més la motiva. Ilo altre, en general... O sigui
problema d'expressió.
jo faria dos divisions,eh, no... O sigui, ni ciències
ni lletres. En tot cas, Mates és el que menos li
agrada, però les tecnològico-pràctiques és lo que
més se'n surt perquè és lo que més li agrada, més
il.Iusió li fa, i més resultat immediat veu també,
no? (...) Les llengües..., potser és el que més li
costa perquè té un problema d'expressió. "

RESUM
CODI FONT
8.2.
EN Normalment, en treball individual, menys a les
classes pràctiques que fan treball en grup a l'hora
Treba
de la classe.
lla
A ella li agrada més treballar en grup.
l'aula
EP Treballar en quip li agrada segons quin sigui
9.

CITES
"- A mi, treballar en grup. És molt més divertit.
Potser a vegades no treballes tant, però és molt
més... i t'enriqueixes més amb les persones. "

"- Depèn, depèn de l'equip, eh. Depèn de l'equip
l'equip. De totes maneres s'adapta a qualsevol però, o sigui, és igual. És una nena que s'adapta
situació.
a qualsevol situació de grup i que és solidària en
qualsevol moment... "

RESUM
CODI FONT
8.3.
EN Normalment, els treballs que té són de Tecnologia.
Ara n'han fet una que consistia a respondre unes
Tasqüestions segons la seva opinió i un altre d'una
ques i
escola bresso.
acitiLI agrada molt fer redaccions tot i que tarda
vitats

9.

EE

10.

EP

CITES
"- SI, molt, m'agrada molt fer redaccions.
M'agrada molt perquè... Potser trigo molt, no?
perquè potser en un moment donat no tinc cap
idea però desprès me'n surten moltes i la vaig
fent en brut i així fins que al final, la que
bastant a fer-les
m'agrada, la faig."
Li agrada esciure i, en general, totes aquelles "- Sí, le agrada escribir e incluso se presentó una
coses que tinguin a veure amb la relació amb la vez para un programa porque quería ser también
gent, amb el contacte amb la gent.
monitora de radio. O sea todo lo que es cara
.fuera y la relación, y tanto. "
Li agraden molt les pràctiques, tot el que pugui "Clar, és que jo no tinc un coneixement molt i
aplicar directament.
molt profund de la Cristina, tampoc, eh. A classe,
en l'apartat de Tecnologia i de practiques que es
el que conec jo, les pràctiques H encanten, no?
Tot el que pugui aplicar directament, i que li
dongui un profit,.. "
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8.4.
Valor
ació
trebal
la
1' aula

EN

CODI FONT
EN
9.1.
M

I

Percepció
concep

El que l'ajuda més a aprendre és anar agafant
apunts i que el professor vagi explicant el
contingut tantes vegades com sigui necessari fins
que ho entengui

"- El que més m'ajuda? Que vagi fent apunts i
que cada vegada que anem parant ho expliqui,
allò. Que expliqui el contingut, que ho expliqui i
si no ho entenem que ho torni a explicar. Amb
això crec que.... amb aquest mètode jo he après
molt. Perquè tecnologia ho he fet sempre així...
Hem anat apuntant i després explicant-ho, no? i
axiò va molt bé. Bueno, és com he après més jo.

RESUM
jls companys creuen que ella és una bona
estudiant i a vegades li demanen ajuda.

CITES
'.Ells se pensen que sóc molt bona estudiant.
'erque a vegades si... d'anglès, que em va força
ié, sempre me demanen ajuda. O de Castellà,
jerque gairebé tothom castellà els va força
malament perquè tothom parla en català i
després de castellà no en tenen gairebé ni idea. O
sigui, com a estudiant, si que me troben molt
estudiant."
"- Que siguin agradables i que sàpigues que pots
comptar amb ells ujn dia, si no estàs bé... És que
això ho vaig fer a tutoria.
- Què vols dir?
- Això és que m'ho van preguntar aquest
divendres.
- Tho van preguntar?
- SI, i jo vaig posar que sempre que poguessis
comptar amb ells, no?. Si un dia saps que tens un
mal dia, que et comprenguessin... Perquè cada
dia no estàs bé, sempre hi ha un dia que estàs
millor que un altre i així.Ijo me sento bé a classe
perquè sé que si necessito algo, sempre t'ajuden,
o t'intenten ajudar, més o menys, però hi ha la
intenció. 1 a més tothom, tothom intenta ser el
més agradable possible amb tothom perquè no hi
hagi mal ambient. "
-"Ah, bueno, hi ha gent que es pensa que perquè
tinguis pares separats tens menys possibilitast de
fer-ho, no? perquè hi ha gent a la meva classe
que amb mi, és que al.lucina, no? perquè diuen:
"jo! Aquesta treballa, estudia..." (...) Però hi ha
gent que es pensa... -no tothom, eh? perquè a mi
la meva classe ningú mai no m'ha dit res, ni m'ho
diran perquè tothom me respecta molt-, però hi
ha gent que es pensa que perquè no tens pares ja
no pots fer, no? I això és mentida, perquè si ho
vols fer ho faràs, tant si tens pares com si no.
- Què vols dir que a la teva classe et respecten?
- Que a mi no em diran pas "Ah, què fas aquí, si
no tens pares, no sé què". Tothom té miraments
amb tothom, igual quejo no li diré "què fas aquí
si el teu pare està por ahí, no sé què". Home, que
toquin la moral, no?
"- Para mi, toda la relación es esa: ella quería
que todo el mundo tuviera una buena imagen de
ella. Por eso a veces también cuando le decías:
"Bueno, Cristina, esto es así", no lo aceptaba.
Ella quería que todo el mundo tuviera una buena
imagen. "
"Si son dos compañeros y los dos están molestos
ella procura hacer de mediadora: no le gusta que
lamente esté molestada. "

te

9.2.

EN

Relació
companys

ui agradava molt quan anava al col·legi de
Vilaroja, s'hi sentia molt bé. A setè i a vuitè va
anar a una altra escola i no li agradava tant Ara, a
a classe que està també està molt bé.
Li agrada que pugui comptar amb els seus
comanys. i la seva classe actual és així: si un dia
necessita alguna cosa, sap que pot comptar amb
els seus companys.

Molta gent de la seva classe es sorprèn quan
coneixen una mica la situació de la noia es
sorprenen pel fet que treballi i estudiï al mateix
temps

10.

EE

Li agrada ser amiga de tothom. Ara ha seleccionat
una mica més els seus amics. Volia que tothom
fos amic seu I en part es deu al desig de la noia de
ser ben acceptada.
No té problemes amb els companys i intenta fer de
mitjnacera quan altres companys estan enfadats.

miff-

f!'
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11.

EP

S'adapta a qualsevol situació de grup i és molt
solidària. Té bona relació amb els companys i és
ben acceptada. Ella també accepta molt els seus
companys.

657

"- Es ben acceptada?
- Sí. Sí perquè ella és la primera que accepta
molt, clar. Vull dir, és una noia que està
acostumada a viure amb molta gent, gent de
molts tipus, a ser molt solidària, i molt
"germana", pern entendre'ns. (...) Llavors, té clar
què és just i què no és just.(...) És que és una
nena encantadora, és una nena encantadora, és
difícil que tingui problemes amb la gent. I que, a
més a més., s'estimarà més passar-ne o
prescindir-ne que crear-ne més. "
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C)

EL PROCÉS D'AUTOAPRENENTATGE

CODI FONT

10.

EN

Hàbits
d'estudi

11.

EE

12.

EP

CODI FONT

Bv

11.

EN

Habilitats
sobre
com
aprendre
12.
13.

EE
EP

RESUM
Si s'ha de quedar un dia sense sortir per poder
estudiar s'hi queda.
Dedica cada dia un mínim d'una adues hores a fer
els deures i ha repassar el que s'ha fet a classe. Si
té un examen es passa tres o quatres hores
estudiant. Li han dit que això és poc però ella diu
que així ja se'n surt i que si va a la universitat, ja
estudiarà més.
Si té un examen s'ho mira un parell o tres de dies
abans. Si comença a estudiar quan queda una
setmana, llavors no se'n recorda de res.
A la feina també s'emporta alguna cosa per si pot
estudiar.
Diu que no li costa concentrar-se, que quan s'hi
posa, ho fa encara que hi hagi gent per allà

CITES
"- Cada dia estic, com a mínim una hora, o sigui
estic una o dues hores fent deures o miran tel que
he fet, 1 si tinc un examen, puc passar-e tres
hores o quatres estudiant."
" És que quan vaig a classe ho vaig llegint o
axiós. Depèn. (...) Sé que aquest cap de setmana
haig d'estudiar perquè dillusn tinc un examen,
Doncs avui m'ho miro, i demà estudiaré a la nit, i
diumenge m'ho repasso una altra vegada, i
dilluns al dematím'ho tornaré a mirar, per si cas.
No estudio quan me queda una setmana perquè
després no me'n recordo. Me costa molt. Com
després vaig fent moltes coses..."
"L'altres dia vaig estar dues hores per passar
dues fulles. Llavors el dia següent havia de fer
una altra part però he d'escriure a mà, i la nena
Escala de Zimmerman i Martínez-Pons
va estar tota l'estona vinga empipar-me, cap allà,
5. Ha d'estar molt cansada per no tenir ganes de cap allà. I ho vaig fer igualment. Vaig passar
fer els deures. Si sap que l'endemà ha de presentar d'ella. O sigui, si vull fer-ho ho faig, encara que
uns deures els fa. Si no és perquè se n'ha oblidat o hi hagi quaranta nenes allà jugant al meu cantó,
perquè ha pensat que els faria l'endemà.
si ho vull fer, ho faig."
6. Explica que per estudiar a casa li agrada
estudiar al menjador perquè hi ha llum. Si és de
nit li agrada anar a la seva habitació. Per anar bé
ha d'estar sola però a vegades s'ha trobat que hi
havia soroll o algú la molestava i ha estudiat
igualment.
Amb les coses de classe sempre ha estat una noia "Empezó a ser algo más ordenada ahora de
molt ordenada. Les coses de l'escola sempre han mayor; de pequeña era desordenada pero era en
passat davant de les altres. Ha anat aprenent a ser cuanto a la ropa, a dejarse la ropa, al armario.
més organitzada amb les coses en general. Ara, Pero normalmente, lo de clase, siempre era
comença a planificar-se de debò.
ordenadísima en lo de clase, siempre. Los
apuntes, las libretas, sabia muy bien lo que le
tocaba cada día, lo tenía, no perdía nunca
nada...".
És una noia molt constant i té voluntat.
" És que si no s'organitzés no sé com se'n sortirà.
S'organitza perquè si no ho fes no se'n podria (...) Jo em sembla que sí que s'ha d'organitzar
sortir perquè està compaginant els estudis amb el perquè si no no podria treballar i estudiar i ser
treball.
conscient que ella depèn d'ella sola. (...) Vull dir,
s'ha d'organitzar, per força"

RESUM
Escala de Zimmerman
Pren apunts perquè normalment, de totes les
assignatures li fan prendre apunts. Pels exàmens
s'estudia els apunts

No té massa tècniques d'estudi, però la poca que
té l'utilitza: subratlla, preguntar el que no ha entès,
demanar explicacions sobre els seus resutats. Si té
temps es veu que la noia fa resums, fa esquemes i
després subratlla.

r*.
t't
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CITES

/

"- Alguna tècnica d'estudi? No en té massa però
la poca que té la utilitza, que és subratllar, que és
preguntar-te "això no ho he entès", que és dir "Et
sembla que he fet bé l'esquema?" (...) Es queixa
sempre que li fas fer unes quema perquè no en
sap, diu, que tampoc no és veritat.(.,.) No sé, per
exemple, quan ha tingut temps -i a més se li nota
molt- quan ha tingut temps de fer-ho en serio,
t'ho porta molt ben presentat i es veu que la noia
primer ha fet un resum, després ha fet un
esquema i després ha subratllat. Vull dir que sí,
que utilitza tècniques, si. També es veu quan no
ha ha fet."

Annex 6

CODI FONT
EN
12.
Habilitats
metacognitives

13.
14.

EE
EP

CODI FONT
13.
EN

RESUM
CITES
En general no té problemes per entendre les coses. '- No, en general no. Home, si no ho entenc ho
Si no ho entén, ho pregunta de seguida.
pregunto de seguida. No m'agrada tenir dubre. I
més si has defer un treball."
Escala de Zimmerman i Martínez-Pons
A l'hora de fer una redaccó, per exemple, primer
s'ho pensa i després comença a escriure. Quan ha
acabat ho lllegeix, se li acudeixen altres coses i ho
canvia. Ho canvia moltes vegades. Diu que això
ho fa sempre
Entén bé les demandes que se li fan.
Li costa veure quines habilitats té. Li sembla que "- Es difícil de veure-ho i, ademes, que estic
en general la gent de la classe no ha arribat a pensant en ella i en la resta, i no tenen prou...
aquest nivell. Però ho desconeix bastant, tot i que encara no han arribat a aquest nivell d'estudi, eh.
alguns indicis li indiquen que no en saben massa. Perquè l'altre dia els hi deia: "Quan estigueu a
l'escola bressol i parleu amb els pares us haureu
defer un guió del que voleu dir, per exemple" (...)
I no, no, no acaben de... No sé, per exemple ara
m'estan preparant una cosa que han de fer un
guió també. I el seu guió és una línia, és a dir,
una cosa molt, molt genèrica. Llavors jo els hi
dic: "Aquesta cosa tan genèrica, quan me la
vulguis desenvolupar et perdràs perquè no, no me
l'has... Llavors, ara estan començant a fer-ho i
els hi costa molt. Clar, la Cristina encara no l'he
vist fer-ho això en concret."
Li costa sintentizar el que vol expressar, dóna -" Li costa tot el que sigui expressar-se oral i
moltes voltes aband de donar un missatge.
escrita, li costa li costa concretar ràpidament i
sintetitzar molt. No sé, per exemple, amb mi fem
treballs de raonament a classe i els hi faig fer
esquemes i mapes conceptuals i li costa molt
concretar. Un concepte el té clar mentalment
però li costa molt expressar-lo, no? Que també és
una característica típica d'aquesta classe en
concret."

RESUM

CITES

RESUM

CITES

Signifi
cat
d'apre
ndre

CODI FONT
EE
14.
Dificul
tab
per
aprendre
16.

EP
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17.
Dificultat
perla
realit
zació
de
certes
tasques

EP

Li costa també fer esquemes i resums.

CODI FONT
EE
15.
Rene
xivitat/im
pulsivitat

15.

EP

CODI

FONT

16.
Descripció
dels
resultats

EN

16.

EE

18.

EP

CODI FONT
17.
Valora
ció
dels
aprenentat
ees
18.
Valora
ció
dels
resulta
ts

Té un problema d'expressió, tant amb el Català
com amb el Castellà, i tant d'expressió oral com
escrita. Li costa expressar el que realment vol,
dóna moltes voltes abans de donar un missatge.

EN

EN

RESUM
Creu que és més impulsiva que no pas reflexiva.

"- Escrita i oral, i oral també. Oral també. A
vegades li costa molt... dóna ooltes voltes abans
de donar un missatge, saps? I es posa molt
nerviosa, s'atabala: No, no volia dir això", no?
S'atabala. També forma part del caràcter: té la
sensació de que ha de fer-ho bé a la primera,
sempre i no..."
-" Li costa tot el que sigui expressar-se oral i
escrita, li costa li costa concretar ràpidament i
sintetitzar molt. No sé, per exemple, amb mi fem
treballs de raonament a classe i els hi faig fer
esquemes i mapes conceptuals i li costa molt
concretar. Un concepte el té clar mentalment
però li costa molt expressar-lo, no? Que també és
una característica típica d'aquesta classe en
concret."
"Es queixa sempre que li fas fer un esquema
perquè no en sap, diu, que tampoc no és veritat.
El que passa és que... bueno, tenen com una
mena de por... Jo no sé quin problema van tenir
amb les llengües abans perquè tenen com molta
por afer esquemes i afer mapes conceptuals. No
saben la diferència entre un esquema i un
resum..."

CITES

En un primer moment és impulsiva però després "Llavors té una mica de tot: és responsable, és
reflexiona. En general, és més aviat impulsiva.
impulsiva... És molt variable, no? Depèn del
moment que estigui... "

RESUM
Normalment té notables i béns, poques vegades
treu excel·lents i intenta tenir els mfnim suficients.
Ha anat aprovant cada curs d'FP sense haver de
repetir i sense deixar cap assignatura pendent.

CITES

Primer de BUP no H va anar bé però fins llavors
no havia suspès. Va treure el graduat escolar amb
un notable.
A tercer d'FP en va suspendre dues però en els
altres cursos no n'havia suspès cap. Les dues de
tercer les va aprovar al setembre: eren física i
matemàtiques.
A quart n'ha suspès alguna però li va dir que
esperava recuperar-la
Té una nota mitja de bé.

RESUM
El que creu que més important ha stat per ella de
tot el que ha apreès és tot el de tecnologia ide
puericultura. També les pràctiques

CITES

Valora els seus resultat de primer de BUP com a "Home, quan vaig fer primer de BUP,
"desastrosos" però molt bé des que fa FP.
desastrosos. Però des de que faig FP, molt bé.
Bueno, és que m'M vaig posar. "
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17.
Valora
ció
dels
resulta
ts

EE

Creu que els resultats de la noia són bons

19.
Valor
ació
deis
result
ats

EP

Creu que quan la noia hi posa el cent per cent
d'ella mateixa es podria dir que és una noia de
notable. Creu que els ressultats són bons , molt
bons si es té en compte les condicons d'ella.

"-Jo trobo que que, per la Cristina, són molt bons
resultats. Són fantàstics, perquè normalment, en
les condicons d'ella lo més típic és que
suspengués tot i que no hagués arribat a quart.
Llavors, demostra que és una nena amb molta
constància i amb molt esperit de lluita. (...).
Llavors, no sé. Jo em sembla que, per la Cristina
és una bona mitja. Hi ha altres professors que te
dirien que és fluixa. Bueno, si, ésfluixa, però per
mi és fantàstica perquè trobo que... que fa lo que
pot i més. "
"Jo penso que té la nota que ha de tenir i, en tot
cas, si se l'ajuda, pot tenir-ne més. "

RESUM

CITES
"A mi m'ha influït moilt que, en el centre on era,
sempre venia gent que estudiava, que deia faré
això... I jo, clar, jo pensava que també ho podria
fer. I també quan veia la meva mare, que sempre
deia "no puc treballar, no sé què, perquè no tinc
estudis". Llavors clar, a mi això m'ha ajudat
molt. Potser ho he vist una mica negatiu perquè
pensava: "Oh! la meva mare, que no tingui
treball!" (En to de lamentació). Però per mi m'ha
servit molt, perquè he vist que si no tens alguna
estabilitat o algo segur no pots fer res. Llavors,
això, a mi m'ha ajudat molt. Per mi, he tingut
ganes de fer-ho, i també per mi mateixa. Sempre
he volgut fer algo més que anar a vendre discos o
algo així. A més, jo penso que estic capacitada
per fer-ho, i encara tinc més ganes de fer-ho,
llavors."
"- / a ella el que li ha ajudat a tirar endavant,
malgrat els problemes que té... ?
- Yo creo qu es la superación, y es la cosa que
tiene dentro den o ser igual que su madre."
"- Y el chaval ese la apoya, le ayuda y encuentro
que por ahí también es otro punto de apoyo que
el propio chaval, el amigo, le ayuda a superarse
y a continuar con esa ilusión, no? de los
estudios."
" Sí, hi ha moltes. Una, que, per lo que es veu, ha
trobat, a la llar aquesta, gent molt maca que l'ha
ajudat moltíssim i que U ha fet de mare. Llavors
això hagués pogut ser al revés, no? perquè és... el
fet de que si l'ensopego l'endevino, no? Si trobes
una persona amb la que t'entens i que t'ajuda a
créixer i fantàstic, però podia passar al revés.
Llavors sí que ha tingut persones que l'han
ajudat i encara l'ajuden ara, i que es comunica
amb elles i tal, no? I després, dintre del centre
també. Clar, és una noia que ja se l'agafa
d'entrada una mira da diferent, no?(...) perquè té
uns condicionants familiars que la fan diferent
als altres. Llavors, sempre ha trobat algú que...
que li ha dit: "Cristina com vas?", "Què tens?",
"Com estàs?"

CODI FONT
19.
Entorn
/motivació

EN

18.

EE

Creu que la principal raó que se'n surti és que té
afany de superació, de no voler ser igual que la
seva mare
El noi amb el que surt li dóna suport

20.

EP

Admet que les condicions de la Cristina no són
gens favorables de cares a sentir-se motivada per
estudiar. La professora dóna molt valor a la força
de voluntat que té la noia per tirar endavant
malgrat els problemes que té.
Pel que fa a les causes ella ho atribueix al fet que
en el centre on vivia ha trobat persones que l'han
ajudat molt, també dins de l'institut ha trobat gent
que l'ha ajudat
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Annex 6

RATING STUDENT SELF-REGULATED LEARNING OUTCOMES: A TEACHER SCALE
(RSSRL)
Puntuacions obtingudes
OBJECTIUS
Recerca d'informació
Recerca d'Ajuda del mestre
Activitats d'autoavaluació

Establiment d'objectius i planificació
Motivació intrínseca
Organització i transformació

ITEMS

PUNTUACIÓ

1
2
2
8
3
8
12
4
5
6
10
7
9
11

4
3
3
3
5
3
3
4
4
5
4
2
2
3

X
3,5
3
3,6

4
4,5
2,5

CONTEXTOS D'APRENENTATGE AUTOREGULAT
Context I
Agafar apunts.
Però ho fa perquè, de fet li demanen que agafi apunts. De totes maneres diu que a vegades
no els diuen res i que ella, de totes manres, n'agafa.
Context 2
Planificació i autosupervisió.
Quan ha de fer una redacció primer pensa en una situació idesprés comença a escriure. Un
cop l'ha escrit un cop la legeix i modifica el que convuingui. Diu que ho canvia moltes
vegades.
Context 3
No esmenta cap estratègia específica. Diu que fa exericis.
Context 4
Memoritzar i preguntar al professor
Com que els fan agafar apunts, s'aprèn els apunts que normalment ja ha après a classe.
L'ajuda del professor ho esmenta perquè jo li demano.
Context 5
No esmenta cap estratègia, per exemple, donar-se ella mateixa una recompensa.
Simplement, sap que els ha de fer i els fa.
Context 6
Esmenta com li agrada que sigui l'entorn. Li agrada estar sola i en un lloc amb molta llum.
Ho fa sempre que pot. Si hi ha soroll, també ho acaba fent.
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EP

EE

1.

1.

EN

1.Í2.

CODI FONT
Aspectes negatius de l'autoconcepte
S'hi considera si es posa a estudiar.

"- Creus que ets una bona estudiant?
-Si m'hi poso, sí.
-En general, diries que sí o que no?
- En general, sí. "
"Sí, incluso, el fracaso que tuvo en BUP -que hizo primero de BUP después de acabar la
Básica- fue precisamente porque empezó a suspender y hasta entonces no había
suspendido. (...)Esto fue cuando la desmontó. Incluso empezó a bloquearse, ya
empezaba a interrogarse sobre ella misma, es decir, "pues si y o ya no valgo, ya... "

CITES

Es considera una noia treballadora.
Posa voluntat a treballar però potser...

"El miedo mió era que puedierafracasar porque estaba tan segura de sí misma que no
admitía ningún tipo... incluso, cuando la avisabas... pues sí, lo aceptaba más bien por
educación, dijéramos que por convenciomiento, cuando le hacías algún reproche o ¡a
corregías de algo, no?"
No es considera una bona estudiant.
"Jo em sembla que ella no es considera una bona estudiant, tot i que sí que és conscient
... però ella sap que potser hi posa menys voluntat que és una noia treballadora. (...) Ella hi posa voluntat però potser menys de la que ella
de 1 que hi hauria de posar.
sap que hi hauria de posar per aconseguir més nivell. "

- Sí, creu que té un bon concepte d'ella mateixa - Degut a les seves idees comença BUP però:
com a estudiant
Comença a suspendre.
- Ho creu perquè:
Conseqüència:
- Ella té ganes de superar-se
- Té molta seguretat en sí mateixa (excessiva),
seguretat que queda reflectida, a vegades, en el fet
Es qüestiona a sí mateixa com a "- Creu que en això del primer de BUP va influir una mica l'ambient que hi havia a
que no vol reconèixer els errors i no accepta del estudiant.
l'Institut, i els campanys...?
tot els avisos i les correccions.
- Yo creo que más que influyeran los compañeros era ella misma que tenía el concepto
- Tenia unes idees que la van influir: creia que els
de que estudiaban BUP los que estaban bien, a nivel personal y a nivel familiar, no? (...)
que feien BUP eren els que estaven bé, els que no
Y la FP pues son los quefracasaban en ¡a EGB, los que no podían hacer otra cosa, pues
tenien problemes familiars, mentre que els que
tenían que hacer FP, no? Entonces, para mí era más el concepto personal que ella tenía
feien FP eren els que tenien problemes, els
de ella misma: que no quería... ella siempre quería superarse, dijéramos, y no quería
"fracassats".
reconocer la problemática familiar"

Aspectes positius de l'autoconcepte
Es considera bona estudiant en general

CATEGORIES

TAULES D'ANÀLISI DE LES CATEGORIES PEL CAS 1

CAS 1

EP

2.

EP

EE
2.2.

3.

EN

5.

CODI I FONT

- La professora creu que la noia està motivada tant
per anar a l'institut com per fer les feines que li
posen els professors.
La veu com una noia motivada: fins i tot vol
continuar estudiant.
L'interès es mostra perquè, entre altres coses,
està fent una llibreta d'estalvi per poder anar a la
unviersitat.
- Mostra ganes d'aprendre coses.
- La noia creu que estudiar li pot garantir millors
oportunitats a la vida. En aquest sentit a vegades
s'expressa respecte d'amigues seves que han deixat
d'estudiar.

Ella volia estudiar. El fet d'intentar estudiar BUP
respon al seu desig d'estudiar per aconseguir un
futur millor.
- És capaç de quedar-se un dia sense sortir si ha
de fer deures.
- A dotze-tretze anys tenia la idea que estudiant
aconseguiria un treball i, en general, un futur
millor.
- Bona disposició per aprendre.

CITES

CAS 1

"... no és una nena amb les condicions normals amb la qual cosa té els seus dies febles,
els seus moments febles en els quals no està massa pel rotllo, però se li entén
perfectament. O sigui, no és una nena passota, no molt menos. Tot el contrari, és més
responsable i molt més madura que la resta de la classe."

"... pone interés en hacer los deberes y... y estaban los demás por allí jugando y ella
siempre se estaba aquí porqué mañana tenía que hacer tal cosa, no? o no le daba
tiempo de hacer los deberes. Es de esas chicas que se sabéa... se sabía privar de un fin
de... (más ahora cuando es mayor )se sabía privar de un fin de semana porque tenia
examen al día siguiente, cosas asi, no? O sea, esto sí, no? desde pequeña lo ha tenido, o
sea, de pequeña no la conocía pero los informes que hay, los escritos de ela, ese interés
por el estudio y por la superación siempre lo ha tenido "

"No, no m'agradava (el BUP), se'm feia molt pesat. Anar a classe... És que no
m'agradava. Vaigconèixe rmolta gent, però d'altres classes, no?... i m'ho passava pipa,
però lo d'estudiar, res. En canvi, quan vaig començzar FP vaig nonèixer també molta
gent, però també vaig aprofitar molt. Però és perquè me sentia bé i m'agradava molt
anar-hi. Im'agrada, m'agrada molt anar a classe, a mi"

- Menys motivada per totes aquelles coses que no
semblen tenir cap aplicació directa. Tot el que
siguin coneixements dels quals no en veu
l'aplicació directa no són del seu interès, to ti que
ho fa.

"-...ella dir,-."Ostres!, és una pena perquè no se n'adonen de que si no estudien no
podran viure per elles mateixes, que de dependentes no se'n sortiran tota la vida"
"- Hi ha casos paral·lels a la Cristina i ara estan treballant en una botiga perquè han
plegat i no han tingut prou força de voluntat com per continuar, i la Cristina la té."

"-... Ella sempre es queixa de la gent que no li ha ensenyat res: "Es que aquesta persona
no m'ha ensenyat res". Vull dir, té un desig d'aprendre molt gran, i aprendre coses que
pugui aplicar directament. Tot lo que li hagi de donar moltes volts, per arribar no sé on,
sobretot uns coneixements que no hi veu l'aplicació directa, ho farà perquè toca però no
li va gaire, no."

"Muestra una buena disposición. Quiere aprender cosas. Por eso.cuando te decía que a
veces haia preguntas impertinentes y demás pues ella decía "Bueno, pues yo lo quiero
saber, no?" o "Yo lo quiero aprender" Por ejempl,. Si vas a un sitio de excursión o aun
sitio detreminado, normalmente, siempre hacía preguntas".
"- Está motivada pels estudis i per lesfeines que els poseu?
- Sí, sí, N'hi ha que li agraden més, n'hi ha que li agraden menos, però en general está
molt contenta del que està fent. Fins i tot, a l'excursió, vaig estar parlant amb ella molta
estona i... ella vol continuar estudiant i, molí bé. Vull dir, sí, està... és una nana molt
maca"

"... por ejemplo, la motivación de la escuela es para mi uno de los... Además que lo
reflejaba ella cuando era... tenía sus doce-trece años, para tener un futuro mejor. Ella
estaba sergura que si ella tenía una cultura y unos estudios, ella encontraría un trabajo
distinto del que encontró su madre"

"Si m'haig de quedar un dia sense sortir, em quedo sense sortir, me quedo estudiant. Si
haig d'estar una tarda sense sortir o una nit, doncs, sense sortir, me quedo i estudio."
"Si, Però si segueixo estudiant jo preferirira... jo sigui, jo vull seguir estudiant.
M'agradaria ser educador social.
"(...) Però si me quedés fins a cinquè, jo ja estaria contenta perquè ja m'agradaria
treballar en escoles. Però ho vuull intentar, a veure si ho puc fer. I si ho puc fer, doncs
millor."
- A primer de BUP no estava gens motivada pels "Entonces, esto fue cuando la desmontó. Incluso esmpzó a bloquearse, ya empezaba a
estudis. Al veure que suspenia es va desanimar.
interrogarse sobre ella misma, es decir, "pues si yo ya no valgo, ya..."pero, asi y todo
quería, pero a la hora de estudiar no... no asimilaba. Creo que fue tamben el paso, no?,
pero creo que fue donde empezó ella a dudar de sí misma en este sentido. Y que siempre
ha tenido buen concepto, además muy claro, de que ella iba a continuar estudiando".

CATEGORIES
Aspectes que mostren motivació: manteniment Aspectes que mostren manca de motivació.
de la conducta vers el treball escolar i vers els
estudis.
- Quan ha d'estudiar ho fa i , si cal, es queda un
dia sense sortir, o un cap de setmana.
- Voluntat d'intentar continuar estudiant a la
universitat.

CITES

" Sí, sempre m'ha agradat anar a escola. Es que aprendre m'agrada molt"

CITES
"- 7 en quin sentit creus que et servirà (el treball fet a
l'escola i a l'institut)?
- Per treballar i per mi mateixa. Sempre adquireixes més
cultura, sempre sabré més que si no hagués estudiat.
Perquè, a part d'aprendre, tinc una cultura, i després, si
vull tenir un treball, sempre tindré més possibilitats de
tenir un treball millor que algú que no hagi estudiat."

- Té moments febles, moments en els quals no està
- Li agrada anar a l'Insitut.
- És molt responsable en general i amb els coses per la feina de classe, però per la professora és
comoprensible ja que les seves condicions no són
de l'institut.
favorables.
- No és una noia "passota"

Tendència i sentiments favorables a l'escola, el Tendències i sentiments contraris a l'escola, el
treball escolar i l'aprenentatge.
treball escolar i l'aprenentatge
- No li agradava fer BUP.
- Sempre li ha agradat anar a l'escola.
- Sempre li ha agradat aprendre.
- Li agrada anar a FP.
- A BUP s'ho passava bé però no estudiava.
- A FP s'ho passa bé i al mateix temps en treu bon
profit
- Les assignatures que li van més bé són les que li
agraden més: Tecnologia i Puericultura.
- Sempre li ha agradat anar a escola.
- Li agrada aprendre.
- Interès pels deures.
Des de petita els informes han reflectit l'interès
pels estudis, i l'interès per aprendre de la noia.
- Feia els deures encara que hi hagués gent jugant
- Sabia privar-se d'un cap de setmana, si convenia,
per treballar.

CATEGORIES

CODI FONT I Expectatives de 1» noia vers els estudis.
EN - Espera poder anar a la universitat
4.
- De l'institut n'espera que li proporcioni l'oportunitat de poder fer una
carrera universitària.
- Espera, com a mínim, poder arribar a cinquè curs d'FP
- De l'escola i de l'Institut n'espera poder adquirir més cultura, la qual cosa li
permeti accedir a una feina millor.

EE

2.1.

EN

CODI| FONT

CAS 1

EP

2.

EP

EE
2.2.

3.

EN

5.

CODI I FONT

- La professora creu que la noia està motivada tant
per anar a l'institut com per fer les feines que li
posen els professors.
La veu com una noia motivada: fins i tot vol
continuar estudiant.
L'interès es mostra perquè, entre altres coses,
està fent una llibreta d'estalvi per poder anar a la
unviersitat.
- Mostra ganes d'aprendre coses.
- La noia creu que estudiar li pot garantir millors
oportunitats a la vida. En aquest sentit a vegades
s'expressa respecte d'amigues seves que han deixat
d'estudiar.

Ella volia estudiar. El fet d'intentar estudiar BUP
respon al seu desig d'estudiar per aconseguir un
futur millor.
- És capaç de quedar-se un dia sense sortir si ha
de fer deures.
- A dotze-tretze anys tenia la idea que estudiant
aconseguiria un treball i, en general, un futur
millor.
- Bona disposició per aprendre.

CITES

CAS 1

"... no és una nena amb les condicions normals amb la qual cosa té els seus dies febles,
els seus moments febles en els quals no està massa pel rotllo, però se li entén
perfectament. O sigui, no és una nena passota, no molt menos. Tot el contrari, és més
responsable i molt més madura que la resta de la classe."

"... pone interés en hacer los deberes y... y estaban los demás por allí jugando y ella
siempre se estaba aquí porqué mañana tenía que hacer tal cosa, no? o no le daba
tiempo de hacer los deberes. Es de esas chicas que se sabéa... se sabía privar de un fin
de... (más ahora cuando es mayor )se sabía privar de un fin de semana porque tenia
examen al día siguiente, cosas asi, no? O sea, esto sí, no? desde pequeña lo ha tenido, o
sea, de pequeña no la conocía pero los informes que hay, los escritos de ela, ese interés
por el estudio y por la superación siempre lo ha tenido "

"No, no m'agradava (el BUP), se'm feia molt pesat. Anar a classe... És que no
m'agradava. Vaigconèixe rmolta gent, però d'altres classes, no?... i m'ho passava pipa,
però lo d'estudiar, res. En canvi, quan vaig començzar FP vaig nonèixer també molta
gent, però també vaig aprofitar molt. Però és perquè me sentia bé i m'agradava molt
anar-hi. Im'agrada, m'agrada molt anar a classe, a mi"

- Menys motivada per totes aquelles coses que no
semblen tenir cap aplicació directa. Tot el que
siguin coneixements dels quals no en veu
l'aplicació directa no són del seu interès, to ti que
ho fa.

"-...ella dir,-."Ostres!, és una pena perquè no se n'adonen de que si no estudien no
podran viure per elles mateixes, que de dependentes no se'n sortiran tota la vida"
"- Hi ha casos paral·lels a la Cristina i ara estan treballant en una botiga perquè han
plegat i no han tingut prou força de voluntat com per continuar, i la Cristina la té."

"-... Ella sempre es queixa de la gent que no li ha ensenyat res: "Es que aquesta persona
no m'ha ensenyat res". Vull dir, té un desig d'aprendre molt gran, i aprendre coses que
pugui aplicar directament. Tot lo que li hagi de donar moltes volts, per arribar no sé on,
sobretot uns coneixements que no hi veu l'aplicació directa, ho farà perquè toca però no
li va gaire, no."

"Muestra una buena disposición. Quiere aprender cosas. Por eso.cuando te decía que a
veces haia preguntas impertinentes y demás pues ella decía "Bueno, pues yo lo quiero
saber, no?" o "Yo lo quiero aprender" Por ejempl,. Si vas a un sitio de excursión o aun
sitio detreminado, normalmente, siempre hacía preguntas".
"- Está motivada pels estudis i per lesfeines que els poseu?
- Sí, sí, N'hi ha que li agraden més, n'hi ha que li agraden menos, però en general está
molt contenta del que està fent. Fins i tot, a l'excursió, vaig estar parlant amb ella molta
estona i... ella vol continuar estudiant i, molí bé. Vull dir, sí, està... és una nana molt
maca"

"... por ejemplo, la motivación de la escuela es para mi uno de los... Además que lo
reflejaba ella cuando era... tenía sus doce-trece años, para tener un futuro mejor. Ella
estaba sergura que si ella tenía una cultura y unos estudios, ella encontraría un trabajo
distinto del que encontró su madre"

"Si m'haig de quedar un dia sense sortir, em quedo sense sortir, me quedo estudiant. Si
haig d'estar una tarda sense sortir o una nit, doncs, sense sortir, me quedo i estudio."
"Si, Però si segueixo estudiant jo preferirira... jo sigui, jo vull seguir estudiant.
M'agradaria ser educador social.
"(...) Però si me quedés fins a cinquè, jo ja estaria contenta perquè ja m'agradaria
treballar en escoles. Però ho vuull intentar, a veure si ho puc fer. I si ho puc fer, doncs
millor."
- A primer de BUP no estava gens motivada pels "Entonces, esto fue cuando la desmontó. Incluso esmpzó a bloquearse, ya empezaba a
estudis. Al veure que suspenia es va desanimar.
interrogarse sobre ella misma, es decir, "pues si yo ya no valgo, ya..."pero, asi y todo
quería, pero a la hora de estudiar no... no asimilaba. Creo que fue tamben el paso, no?,
pero creo que fue donde empezó ella a dudar de sí misma en este sentido. Y que siempre
ha tenido buen concepto, además muy claro, de que ella iba a continuar estudiando".

CATEGORIES
Aspectes que mostren motivació: manteniment Aspectes que mostren manca de motivació.
de la conducta vers el treball escolar i vers els
estudis.
- Quan ha d'estudiar ho fa i , si cal, es queda un
dia sense sortir, o un cap de setmana.
- Voluntat d'intentar continuar estudiant a la
universitat.

CITES

" Sí, sempre m'ha agradat anar a escola. Es que aprendre m'agrada molt"

CITES
"- 7 en quin sentit creus que et servirà (el treball fet a
l'escola i a l'institut)?
- Per treballar i per mi mateixa. Sempre adquireixes més
cultura, sempre sabré més que si no hagués estudiat.
Perquè, a part d'aprendre, tinc una cultura, i després, si
vull tenir un treball, sempre tindré més possibilitats de
tenir un treball millor que algú que no hagi estudiat."

- Té moments febles, moments en els quals no està
- Li agrada anar a l'Insitut.
- És molt responsable en general i amb els coses per la feina de classe, però per la professora és
comoprensible ja que les seves condicions no són
de l'institut.
favorables.
- No és una noia "passota"

Tendència i sentiments favorables a l'escola, el Tendències i sentiments contraris a l'escola, el
treball escolar i l'aprenentatge.
treball escolar i l'aprenentatge
- No li agradava fer BUP.
- Sempre li ha agradat anar a l'escola.
- Sempre li ha agradat aprendre.
- Li agrada anar a FP.
- A BUP s'ho passava bé però no estudiava.
- A FP s'ho passa bé i al mateix temps en treu bon
profit
- Les assignatures que li van més bé són les que li
agraden més: Tecnologia i Puericultura.
- Sempre li ha agradat anar a escola.
- Li agrada aprendre.
- Interès pels deures.
Des de petita els informes han reflectit l'interès
pels estudis, i l'interès per aprendre de la noia.
- Feia els deures encara que hi hagués gent jugant
- Sabia privar-se d'un cap de setmana, si convenia,
per treballar.

CATEGORIES

CODI FONT I Expectatives de 1» noia vers els estudis.
EN - Espera poder anar a la universitat
4.
- De l'institut n'espera que li proporcioni l'oportunitat de poder fer una
carrera universitària.
- Espera, com a mínim, poder arribar a cinquè curs d'FP
- De l'escola i de l'Institut n'espera poder adquirir més cultura, la qual cosa li
permeti accedir a una feina millor.

EE

2.1.

EN

CODI| FONT

CAS 1

Locus de control
Quan una cosa li surt malament la seva primera
reacció és empipar-se (autocensura) però després
reflexiona i veu que potser necessitava esforçar-se
més.
Atribució de la causalitat
Si ella pensa que necessitava esforçar-se, d'aquf es
pot deduir que creu que els errors són deguts a la
manca d'esforç
Motivació per l'èxit.
- Normalment s'esforça a fer les feines que li
posen els professors.
- És exigent amb ella mateixa i sempre té la
sensació que ha de fer-ho tot bé a la primera.
- Té una afany de superació molt acentual.
- És una noia molt lluitadora.

Atribució de la causalitat
Quan una cosa no i surt la primera reacció és
donar la culpa a l'altre, tot i que això ho fan la
majoria de nois d'aquesta edat. Però després
s'adona que potser no s'ha esforçat prou.

"- La reacció instantània de vegades és donar la culpa a l'altre, però això és típic també
d el'edat. O... Però no, després... es prou madura, és que és lo que te dic, és molt més
madura que els altres, llavors, ella se n'adona que podria fer més del que fa. La reacció
visceral podria ser aquesta, no: "És que no ho entenc perquè no m'ho expliques!", no? O
"És que..". Però és que és quan es refreda iemprenyamenta, per entendre'ns, ja ho veu
que si hagués donat una mica més ho entendria, i llavores ho fa."
"- Sí. Té un deliri, per superar-se ella mateixa, continu."
" Quan se li acumulen molts aspectes negatius té tendència a deprimir-se bastant, però
com que és molt lluitadora se'n surt, també, o sigui... Li costa també demanar ajuda.
Clar, se n'ha sortit sola, llavors..."

"- Primer s'emprenya. Després reflexiona per què no li surt. Es molt curiosa la Cristina.
Primer s'emprenya amb tu i amb ella i, després reflexiona que potser necessita més
esforç i sí que ho fa. I ho aconsegueix. Al final ho aconsegueix, li costi més o menos."
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"Es así un poco. No es de los que más pero sí, sí que tendía un poco a echar la culpa dijéramos- al otro y no reconocer ella que eso le tocaba a ella."

"- Exacto, intenta superarlo pero sin reconocer que... Así, ella, por ejemplo, en un
examen te dirá: "Es que no estudié", pero no te dría "Es que no lo entendí . Dice: No
es que no estudié apenas". "

" No no No quiere rendirse ella misma, es decir, no quere aceptar ese fracaso
Entonces 'quiere salir de alguna manera hasa que "yo lo tiengo que hacer, no? pues
bueno...." y si les sale mal se pone "pero lo he intentado, no"(...)

"- Tu creus que és una bona estudiant?
- Sí, sí, tinguen! en compte qui és la Cristina i en quines condicions està visquent i ha
viscut, no? Sí, una altra, en el seu cas, no hauria arribat enlloc i la tia està arribant a
quart i l'any que ve farà cinquè, vull dir que...

" Cristina tenia nombre propio en el colegio. Por lo tanto es que había allí unas
caracterísiticas que no la definían como el grupo de chavales que suelen ir allí, no? Es
como decir, bueno, este no... Tiene fracaso escolar: es normal. Entonces, en lugar de
trabajar y apoyarle para que esto se supere, el mero hecho de estar así, pues tampoco
¡es motivan demasiado, o les ponen atención. Y esta siempre la ha tenido."

CITES

CATEGORIES
Concepte positiu de la noia com a estudiant
Concepte negatiu de la noia com a estudiant.
- A la noia li agrada aprendre.
- Té un afany molt gran de superar-se
- Sempre ha posat la feina per damunt de les altres
coset
- A l'escola no ha destacat mai pel fet de ser una
noia amb problemes.
- Es una bona estudiant, tenint en compte es
condicions en les qual viu.
- Li reconeix molt de mèrit pel fet que, sent una
noia amb molts problemes falmiliars, s'estigui
traient en segon grau d'FP.

4.

Segons l'educadora a la noia H costa assimilar les
coses negatives. Ho diu més en el sentit que la
noia no accepta els seus problemes. Llavors, e
que fa és fe veure que no existeixen els problemes
Atribució de la causalitat
Tendeix una mica a donar la culpa als altres quan
una cosa no li surt bé, o ho havia fet malament.

també.
-lauan al revés, quan no et surt bé?
- M'empipo amb mi mateixa perquè sé que ho podria haver fet millor. Sempre ho penso
Si no ho he fet bé penso que ho hauria pogut fer millor. Bueno, després penso que a la
propera ja ho faré millor ija està.

"- Quan una feina que et posen per fer -un treball, uns deures- et surt bé, tu per què
diries que és que t'ha sortit bé?
- Perquè ho vaig fer amb ganes, perquè ho volia fer...Intento fer les coses el millor que
puc perquè així tens més nota. I tabé em serveix a mi.. Si ho faig millor em serveix a mi
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Motivació per l'èxit
- Si s'ha de quedar un dia sense sortir per fer
deures ho
fe.
.:
- Estudia per tenir millors possibilitats a la vida,
per accdir a un treball millor. La seva conducta
s'orienta i es mantó per assolir l'èxit en les tasques
escoles i en els estudis.
- Mira de fer les coses tan bé com pot
Atribució de ia causalitat
Segons l'educadora, la noia quan li sortia
malament un examen admetia que no havia
estudiat (esforç), però no que no ho hagués entès
(habilitats).
Motivació per l'èxit
La noia volia fer BUP perquè tenia la idea que
només feien FP els que fracassaven a l'escola.
- Es privava de caps de setmana per poder fer els
deures.
Li costa molt rendir-se i aceptar un fracàs

Atribució de la causalitat
- Algunes assignatures no li agraden gaire i li
costen, però ara li agraden més perquè s'hi esforça
més.
Amb això veiem que ella fa referència al seu
esforç.
- Quan una cosa li surt bé és perquè ho fa amb
ganies i perquè tenia voluntat de fer-ho.

•'- Perquè, apart d'aprendre, tinc una cultura i després si vull tenir un treball, sempre
•indré més possibilitats de tenir un treball millor que algú que no hagi estudiat.

'- Perquè quan haig d'estudiar, estudio. Si m'haig de quedar un dia sense sortir, em
quedo sense sortir, me quedo estudiant. Si haig d'estar una tarda sense sortir o «na nit,
doncs, sense sortir, me. quedo i estudio."

CATEGORIES
CITES
Percepció positiva del concepte que tenen els Percepció negativa del concepte que tenen els
professors d'ella
professors d'ella.
- Els professors sempre han pensat que ella és una
"Ah, a mi ja m'han dit que els semblo una bona estudiant.'
bona estudiant i li han dit
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Autoresponsable del seu aprenentatge
Ateas de control
Quan una cosa li surt malament s'empipa
¿autocensura) perquè sap que ho podia haver fet
millor.
.
'er tant, és ella que ho ha de fer millor, qui és
determinant del resultat de la seva conducta.

CAS 1

Locus de control
Quan una cosa li surt malament la seva primera
reacció és empipar-se (autocensura) però després
reflexiona i veu que potser necessitava esforçar-se
més.
Atribució de la causalitat
Si ella pensa que necessitava esforçar-se, d'aquf es
pot deduir que creu que els errors són deguts a la
manca d'esforç
Motivació per l'èxit.
- Normalment s'esforça a fer les feines que li
posen els professors.
- És exigent amb ella mateixa i sempre té la
sensació que ha de fer-ho tot bé a la primera.
- Té una afany de superació molt acentual.
- És una noia molt lluitadora.

Atribució de la causalitat
Quan una cosa no i surt la primera reacció és
donar la culpa a l'altre, tot i que això ho fan la
majoria de nois d'aquesta edat. Però després
s'adona que potser no s'ha esforçat prou.

"- La reacció instantània de vegades és donar la culpa a l'altre, però això és típic també
d el'edat. O... Però no, després... es prou madura, és que és lo que te dic, és molt més
madura que els altres, llavors, ella se n'adona que podria fer més del que fa. La reacció
visceral podria ser aquesta, no: "És que no ho entenc perquè no m'ho expliques!", no? O
"És que..". Però és que és quan es refreda iemprenyamenta, per entendre'ns, ja ho veu
que si hagués donat una mica més ho entendria, i llavores ho fa."
"- Sí. Té un deliri, per superar-se ella mateixa, continu."
" Quan se li acumulen molts aspectes negatius té tendència a deprimir-se bastant, però
com que és molt lluitadora se'n surt, també, o sigui... Li costa també demanar ajuda.
Clar, se n'ha sortit sola, llavors..."

"- Primer s'emprenya. Després reflexiona per què no li surt. Es molt curiosa la Cristina.
Primer s'emprenya amb tu i amb ella i, després reflexiona que potser necessita més
esforç i sí que ho fa. I ho aconsegueix. Al final ho aconsegueix, li costi més o menos."
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"Es así un poco. No es de los que más pero sí, sí que tendía un poco a echar la culpa dijéramos- al otro y no reconocer ella que eso le tocaba a ella."

"- Exacto, intenta superarlo pero sin reconocer que... Así, ella, por ejemplo, en un
examen te dirá: "Es que no estudié", pero no te dría "Es que no lo entendí . Dice: No
es que no estudié apenas". "

" No no No quiere rendirse ella misma, es decir, no quere aceptar ese fracaso
Entonces 'quiere salir de alguna manera hasa que "yo lo tiengo que hacer, no? pues
bueno...." y si les sale mal se pone "pero lo he intentado, no"(...)

"- Tu creus que és una bona estudiant?
- Sí, sí, tinguen! en compte qui és la Cristina i en quines condicions està visquent i ha
viscut, no? Sí, una altra, en el seu cas, no hauria arribat enlloc i la tia està arribant a
quart i l'any que ve farà cinquè, vull dir que...

" Cristina tenia nombre propio en el colegio. Por lo tanto es que había allí unas
caracterísiticas que no la definían como el grupo de chavales que suelen ir allí, no? Es
como decir, bueno, este no... Tiene fracaso escolar: es normal. Entonces, en lugar de
trabajar y apoyarle para que esto se supere, el mero hecho de estar así, pues tampoco
¡es motivan demasiado, o les ponen atención. Y esta siempre la ha tenido."

CITES

CATEGORIES
Concepte positiu de la noia com a estudiant
Concepte negatiu de la noia com a estudiant.
- A la noia li agrada aprendre.
- Té un afany molt gran de superar-se
- Sempre ha posat la feina per damunt de les altres
coset
- A l'escola no ha destacat mai pel fet de ser una
noia amb problemes.
- Es una bona estudiant, tenint en compte es
condicions en les qual viu.
- Li reconeix molt de mèrit pel fet que, sent una
noia amb molts problemes falmiliars, s'estigui
traient en segon grau d'FP.

4.

Segons l'educadora a la noia H costa assimilar les
coses negatives. Ho diu més en el sentit que la
noia no accepta els seus problemes. Llavors, e
que fa és fe veure que no existeixen els problemes
Atribució de la causalitat
Tendeix una mica a donar la culpa als altres quan
una cosa no li surt bé, o ho havia fet malament.

també.
-lauan al revés, quan no et surt bé?
- M'empipo amb mi mateixa perquè sé que ho podria haver fet millor. Sempre ho penso
Si no ho he fet bé penso que ho hauria pogut fer millor. Bueno, després penso que a la
propera ja ho faré millor ija està.

"- Quan una feina que et posen per fer -un treball, uns deures- et surt bé, tu per què
diries que és que t'ha sortit bé?
- Perquè ho vaig fer amb ganes, perquè ho volia fer...Intento fer les coses el millor que
puc perquè així tens més nota. I tabé em serveix a mi.. Si ho faig millor em serveix a mi
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Motivació per l'èxit
- Si s'ha de quedar un dia sense sortir per fer
deures ho
fe.
.:
- Estudia per tenir millors possibilitats a la vida,
per accdir a un treball millor. La seva conducta
s'orienta i es mantó per assolir l'èxit en les tasques
escoles i en els estudis.
- Mira de fer les coses tan bé com pot
Atribució de ia causalitat
Segons l'educadora, la noia quan li sortia
malament un examen admetia que no havia
estudiat (esforç), però no que no ho hagués entès
(habilitats).
Motivació per l'èxit
La noia volia fer BUP perquè tenia la idea que
només feien FP els que fracassaven a l'escola.
- Es privava de caps de setmana per poder fer els
deures.
Li costa molt rendir-se i aceptar un fracàs

Atribució de la causalitat
- Algunes assignatures no li agraden gaire i li
costen, però ara li agraden més perquè s'hi esforça
més.
Amb això veiem que ella fa referència al seu
esforç.
- Quan una cosa li surt bé és perquè ho fa amb
ganies i perquè tenia voluntat de fer-ho.

•'- Perquè, apart d'aprendre, tinc una cultura i després si vull tenir un treball, sempre
•indré més possibilitats de tenir un treball millor que algú que no hagi estudiat.

'- Perquè quan haig d'estudiar, estudio. Si m'haig de quedar un dia sense sortir, em
quedo sense sortir, me quedo estudiant. Si haig d'estar una tarda sense sortir o «na nit,
doncs, sense sortir, me. quedo i estudio."

CATEGORIES
CITES
Percepció positiva del concepte que tenen els Percepció negativa del concepte que tenen els
professors d'ella
professors d'ella.
- Els professors sempre han pensat que ella és una
"Ah, a mi ja m'han dit que els semblo una bona estudiant.'
bona estudiant i li han dit
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Ateas de control
Quan una cosa li surt malament s'empipa
¿autocensura) perquè sap que ho podia haver fet
millor.
.
'er tant, és ella que ho ha de fer millor, qui és
determinant del resultat de la seva conducta.
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"- Normalment gairebé tots els professors m'agraden. El que no m'agrada... Bueno, l'any
passat tenia una professora (...) lera la nostra tutora i no en sabia res de nosaltres, ni
ens coneixia. I a mi això no m'agrada d'un professor, perquè coma mínim ha de tenir
mínim de respecte, no? per la gent.(...)"

"I també m'agraden molt els professors que saben valorar cada persona tal i com és.
Perquè en una classe de trenta persones tothom és diferent. Llavors, hi ha professors
que se n'adonen i hi haprofessors que no, que pensen que tothom és igual."

"Fan participar la gent i t'expliquen les coses, i et diuen "te sembla bé?" o potser et
preguntes "i per què te sembla bé?" o el que sigui. No fan, no s'assenten i comencen a
explicar, no? que hi ha molts professors que només arriben, s'assenten, ens expliquen tot
el que hagin d'explicar i marxen. Hi ha professors que no, que es pasegen per la classe ,
t'expliquen... fan que te n'enteris millor, i potser fa alguna broma o així, sempre fan la
classe més agradables que no si ve i s'assenta i mira...

CITES

CITES
Aspectes positius de la relació de la noia amb Aspectes negatius de la relació de la noia amb
els professors
els professors
- Li van agradar més els professors d'FP que els de
"Ide la gent de la classe m'agradaven uns quants, però la gran majori no m'agradava
BUP perquè, segons diu, els primers tractaven
Llavors no me sentia bé. I clar, costa molt fer algo si no te sents bé ni amb els
més a l'estudiant com a persona que com a
prorfessors ni amb la gent que estàs. Ien canvi ara, quan vaig començar afer FP, me va
alumne.
agradar molt (La mare d'aquest nen que cuido era tutora meva quan feia primer). 1
llavors vaig veure un canvi molt fort no? Perquè els professors allà et tracten molt més
com apersona que no com a alumne, i això me va agradar molt."
- La relació amb els professors és una relació
oberta.
"Pero bueno, normalmente la relación es una relación abierta. Y si le tenía que decir al
profesor cualquier cosa de que la asignatura no le va bien, pues se la dice
- La noia, ja a l'escola, tenia "nom propi", és a dir,
tranquilamente, eh. Pero esto ya cuando hacía séptimo y octavo. De hecho, no sé si
els professors no la consideraven una "nena que
comenté ya que en el... cuando estaba en el Pericot no era "de Bon Pastor". Esta no era
viu en un centre".
de "Bon Pastor". Esta tenía nombre propio, cosa que los otros pues: "Es que este está en
la Llar Infantil". Cristina tenia nombre propio dentro del colegio. Por lo tanto es que
había allí unas características que no la definían como el grupo de chavales que suelen
ir allí."
La relació amb els professors és bona, igual com
"Sí, sí perqué es una nena encantadora, és una dulça. Si. No té problemes amb
ho és amb tothom en general.
pràcticament ningú. En tot cas, ella pot tenir més bona relació, li pot agradar més,
caure més bé uns que els altres però... bona relació, en general, sí. No és una nena
problemàtica.

CATEGORIES^
Aspectes negatius de l'estil docent
Aspectes positius de l'estil docent
- Li agraden els professors que fan les classes - Els professors que no li agraden són els que no
fan cap esforç per conèixer la gent. Considera que
actives, és a dir, que fan articipar la gent
- Li agrada que els professors valorin cada persona un professor, sobretot el tutor, ha de conèixer els
tal com és. Es fixa molt amb el tracte que els seus alumnes.
- No li agrada que els professors s'asseguin i
professors tenen amb els alumnes.
- Li agrada que els professors s'esforcin a fer-se expliquin el que han d'explicar i marxin.
entendre, a fer les classes agradables.
- Creu que els professors han de tenir respecte als
seus alumnes.

"Yo creo que sí, que, y además es aquello que si encontrar un mecenas, es de aquellas
chicas que... (...) alguien que la ayude, porque creo que esta chica merece la pena. (...)
O sea otro puede estudiar y este niño, no tiene derecho a estudiar aunque tenga
capacidad y aunque quiera hacerlo? Que hay personas que tienen capacidad pero no
quieren hacerlo, pero son contadas las personas que están en institución pero quieren
continuar. Entonces a estos no se les puede... No, no hay nada para ellas".
- Bones expectatives sempre i quan no hi hagi cap Les expectatives negatives ho són per causa de les "- Aquesta acabará per fer-ho. Si no hi ha res que Ufad anar malament, més malament
circumstància que l'impediexi acabar els estudis. circumstàncies de la noia, no per causa de la seva de lo que anat, acabará per aconseguir... "
"- Però, bueno, és lo que te dic: és constant i té voluntat, llavors, en general, se'n sortirà
Creu que acabarà els estudis perquè és constant i manca d'esforç
en tot."
té voluntat

CATEGORIES
Tendència a expectatives més discretes
Tendència a expectatives elevades
- Podria continuar els estudis si trobés unes - Les expectatives negatives ho són per causa de
condicions favorables, sobretot econòmiques. les condcions econòmiques.
Estan mirant d'ajudar-la perquè pugui combinarse els estudis amb una feina.

CITES
Assignatures preferides
Assignatures menys preferides
- Li agrada Tecnologia (Psicologia i Psicologia No li agraden la Química i la Física. El Dibuix li
"Les llengües sempre m'han agradat molt. Bueno, i Mates m'agradava molt perquè
Evolutiva del nen de O a 3 anys, Història de costa molt.
teníem un professor molt agradable... Vull ¡dir, feia les coses molt actives i m'agradava
l'Educació), Castellà, Català i Anglès.
molt. Però, com ara, castellà, és que sempre m'ha agradat molt, les llengües m'agraden
molt."
- Quan vivia en el centre, la Llengua era el que - Les Matemàtiques li costaven i amb la Física
més li agradava.
"- En cuanto a esto era la Lengua, por ejemplo, lo que más le gustaba. Las Matemáticas,
també tenia problemes
casi siempre tenía algo de problema, no? Por ejemplo ahora en la Física; incluso una
vez vino aquí para que la educadora le explicara bien unos problemas que tenía de
Física. O sea, es más bien por la Lengua por lo que se inclinaba ella."
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"- Normalment gairebé tots els professors m'agraden. El que no m'agrada... Bueno, l'any
passat tenia una professora (...) lera la nostra tutora i no en sabia res de nosaltres, ni
ens coneixia. I a mi això no m'agrada d'un professor, perquè coma mínim ha de tenir
mínim de respecte, no? per la gent.(...)"

"I també m'agraden molt els professors que saben valorar cada persona tal i com és.
Perquè en una classe de trenta persones tothom és diferent. Llavors, hi ha professors
que se n'adonen i hi haprofessors que no, que pensen que tothom és igual."

"Fan participar la gent i t'expliquen les coses, i et diuen "te sembla bé?" o potser et
preguntes "i per què te sembla bé?" o el que sigui. No fan, no s'assenten i comencen a
explicar, no? que hi ha molts professors que només arriben, s'assenten, ens expliquen tot
el que hagin d'explicar i marxen. Hi ha professors que no, que es pasegen per la classe ,
t'expliquen... fan que te n'enteris millor, i potser fa alguna broma o així, sempre fan la
classe més agradables que no si ve i s'assenta i mira...

CITES

CITES
Aspectes positius de la relació de la noia amb Aspectes negatius de la relació de la noia amb
els professors
els professors
- Li van agradar més els professors d'FP que els de
"Ide la gent de la classe m'agradaven uns quants, però la gran majori no m'agradava
BUP perquè, segons diu, els primers tractaven
Llavors no me sentia bé. I clar, costa molt fer algo si no te sents bé ni amb els
més a l'estudiant com a persona que com a
prorfessors ni amb la gent que estàs. Ien canvi ara, quan vaig començar afer FP, me va
alumne.
agradar molt (La mare d'aquest nen que cuido era tutora meva quan feia primer). 1
llavors vaig veure un canvi molt fort no? Perquè els professors allà et tracten molt més
com apersona que no com a alumne, i això me va agradar molt."
- La relació amb els professors és una relació
oberta.
"Pero bueno, normalmente la relación es una relación abierta. Y si le tenía que decir al
profesor cualquier cosa de que la asignatura no le va bien, pues se la dice
- La noia, ja a l'escola, tenia "nom propi", és a dir,
tranquilamente, eh. Pero esto ya cuando hacía séptimo y octavo. De hecho, no sé si
els professors no la consideraven una "nena que
comenté ya que en el... cuando estaba en el Pericot no era "de Bon Pastor". Esta no era
viu en un centre".
de "Bon Pastor". Esta tenía nombre propio, cosa que los otros pues: "Es que este está en
la Llar Infantil". Cristina tenia nombre propio dentro del colegio. Por lo tanto es que
había allí unas características que no la definían como el grupo de chavales que suelen
ir allí."
La relació amb els professors és bona, igual com
"Sí, sí perqué es una nena encantadora, és una dulça. Si. No té problemes amb
ho és amb tothom en general.
pràcticament ningú. En tot cas, ella pot tenir més bona relació, li pot agradar més,
caure més bé uns que els altres però... bona relació, en general, sí. No és una nena
problemàtica.

CATEGORIES^
Aspectes negatius de l'estil docent
Aspectes positius de l'estil docent
- Li agraden els professors que fan les classes - Els professors que no li agraden són els que no
fan cap esforç per conèixer la gent. Considera que
actives, és a dir, que fan articipar la gent
- Li agrada que els professors valorin cada persona un professor, sobretot el tutor, ha de conèixer els
tal com és. Es fixa molt amb el tracte que els seus alumnes.
- No li agrada que els professors s'asseguin i
professors tenen amb els alumnes.
- Li agrada que els professors s'esforcin a fer-se expliquin el que han d'explicar i marxin.
entendre, a fer les classes agradables.
- Creu que els professors han de tenir respecte als
seus alumnes.

"Yo creo que sí, que, y además es aquello que si encontrar un mecenas, es de aquellas
chicas que... (...) alguien que la ayude, porque creo que esta chica merece la pena. (...)
O sea otro puede estudiar y este niño, no tiene derecho a estudiar aunque tenga
capacidad y aunque quiera hacerlo? Que hay personas que tienen capacidad pero no
quieren hacerlo, pero son contadas las personas que están en institución pero quieren
continuar. Entonces a estos no se les puede... No, no hay nada para ellas".
- Bones expectatives sempre i quan no hi hagi cap Les expectatives negatives ho són per causa de les "- Aquesta acabará per fer-ho. Si no hi ha res que Ufad anar malament, més malament
circumstància que l'impediexi acabar els estudis. circumstàncies de la noia, no per causa de la seva de lo que anat, acabará per aconseguir... "
"- Però, bueno, és lo que te dic: és constant i té voluntat, llavors, en general, se'n sortirà
Creu que acabarà els estudis perquè és constant i manca d'esforç
en tot."
té voluntat

CATEGORIES
Tendència a expectatives més discretes
Tendència a expectatives elevades
- Podria continuar els estudis si trobés unes - Les expectatives negatives ho són per causa de
condicions favorables, sobretot econòmiques. les condcions econòmiques.
Estan mirant d'ajudar-la perquè pugui combinarse els estudis amb una feina.

CITES
Assignatures preferides
Assignatures menys preferides
- Li agrada Tecnologia (Psicologia i Psicologia No li agraden la Química i la Física. El Dibuix li
"Les llengües sempre m'han agradat molt. Bueno, i Mates m'agradava molt perquè
Evolutiva del nen de O a 3 anys, Història de costa molt.
teníem un professor molt agradable... Vull ¡dir, feia les coses molt actives i m'agradava
l'Educació), Castellà, Català i Anglès.
molt. Però, com ara, castellà, és que sempre m'ha agradat molt, les llengües m'agraden
molt."
- Quan vivia en el centre, la Llengua era el que - Les Matemàtiques li costaven i amb la Física
més li agradava.
"- En cuanto a esto era la Lengua, por ejemplo, lo que más le gustaba. Las Matemáticas,
també tenia problemes
casi siempre tenía algo de problema, no? Por ejemplo ahora en la Física; incluso una
vez vino aquí para que la educadora le explicara bien unos problemas que tenía de
Física. O sea, es más bien por la Lengua por lo que se inclinaba ella."

CODI | FONT

7.2. IEN

CODI I FONT"

FONT

CODI

CAS 1

CATEGORIES
Tasques i activitats menys preferides
Tasques i activitats preferides
- Li agrada molt fer redaccions tot i que tarda
bastant a fer-les

EN

EP

FONT

EN
EE

EP

8.2.

9.

CODI
8.3.

9.

10.

CODI I FONT

CATEGORIES
Preferència de treball individual
Preferència de treball en equip
Normalment fan treball individual menys a les
classes pràctiques on fan treball en grup.
- Prefereix el treball en grup. perquè "s'enriqueix
més" treballant amb altres persones.
- Li agrada treballar en equip segons quin sigui
l'equip.
- S'adapta a qualsevol situació, és solidària en
qualsevol moment.
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Concepte positiu que els comapnys tenen de la
Concepte negatiu que els companys tenen de la
noia, percebut per la noia
_
-Els companys creuen que ella és una bona
estudiant i a vegades li demanen ajuda.
- Troben que estudia molt.

CATEGORIES
Tipus d'activtat que U va més bé per aprendre

- Li agrada escriure.
- Li agraden totes aqueslles activitats i tasques que
tinguin a veure amb la relació amb la gent, am bel
contacte amb la gent.
- Li agraden molt les pràctiques, 1 tot el que pugui
aplicar directament.

- Li agraden les assignatures
Pràctiques.
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"Ciar, es quejo no tinc un coneixement molt i molt profund de la Cristina tampoc, eh. A
classe, en l'apartat de Tecnologia i de pràctiques que és el que conecjo, les practiques li
encanten, no? Tot el que pugui aplicar directament, i que li dongui un profit... "

"- Sí, molt, m'agrada molt fer redaccions. M'agrada molt perquè... Potser trigo molt, o?
perquè potser en un moment donat no tinc cap idea per ò després me'n surten moltes i la
vaig fent en brut i així fins que alfinal, la que m'agrada, la faig. "
"- Sí, le agrada escribir e incluso se presentó una vez para un programa porque quería
ser también motitora de radio. O sea todo lo que es car afuera y la relación, y tanto. "

CITES

"- Depèn, depèn de l'equip, eh. Depèn de l'equpperò , o sigui, és igual. És una nena que
s'adapta a qualsevol situació de grup i que és solidària en qualsevol moment... "

"- A mi, treballar en grup. És molt més divertit. Potser a vegades no treballes tant, però
és molt més... i t'enriqueixes més amb les persones. "

CITES

"- Bueno, ¡es tecnològico-pràctiques, evidentment, perquè és el que més li agrada i lo
Teconlògico- - Matemàtiques és el que menys li agrada.
- Les llengües li costen perquè té un problema que més la motiva. I lo altre, en general... O sigui jo faria dos divisions.eh, no... O sigui,
ni ciències ni lletres. En tot cas, Mates és el que menos li agrada, però les tecnològicod'expressió.
pràctiques és lo que més se'n surt perquè és lo que més li agrada, més il.lusiá Ufa, i més
resultat immediat veu també, no? (...) Les Llengües.... potser és el que més li costa
perquè té un problema d'expressió."
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Tasques i activitats preferides
- Li agrada molt fer redaccions tot i que tarda
bastant a fer-les
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Preferència de treball individual
Preferència de treball en equip
Normalment fan treball individual menys a les
classes pràctiques on fan treball en grup.
- Prefereix el treball en grup. perquè "s'enriqueix
més" treballant amb altres persones.
- Li agrada treballar en equip segons quin sigui
l'equip.
- S'adapta a qualsevol situació, és solidària en
qualsevol moment.
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estudiant i a vegades li demanen ajuda.
- Troben que estudia molt.

CATEGORIES
Tipus d'activtat que U va més bé per aprendre

- Li agrada escriure.
- Li agraden totes aqueslles activitats i tasques que
tinguin a veure amb la relació amb la gent, am bel
contacte amb la gent.
- Li agraden molt les pràctiques, 1 tot el que pugui
aplicar directament.

- Li agraden les assignatures
Pràctiques.
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CAS 1

"Ciar, es quejo no tinc un coneixement molt i molt profund de la Cristina tampoc, eh. A
classe, en l'apartat de Tecnologia i de pràctiques que és el que conecjo, les practiques li
encanten, no? Tot el que pugui aplicar directament, i que li dongui un profit... "

"- Sí, molt, m'agrada molt fer redaccions. M'agrada molt perquè... Potser trigo molt, o?
perquè potser en un moment donat no tinc cap idea per ò després me'n surten moltes i la
vaig fent en brut i així fins que alfinal, la que m'agrada, la faig. "
"- Sí, le agrada escribir e incluso se presentó una vez para un programa porque quería
ser también motitora de radio. O sea todo lo que es car afuera y la relación, y tanto. "

CITES

"- Depèn, depèn de l'equip, eh. Depèn de l'equpperò , o sigui, és igual. És una nena que
s'adapta a qualsevol situació de grup i que és solidària en qualsevol moment... "

"- A mi, treballar en grup. És molt més divertit. Potser a vegades no treballes tant, però
és molt més... i t'enriqueixes més amb les persones. "

CITES

"- Bueno, ¡es tecnològico-pràctiques, evidentment, perquè és el que més li agrada i lo
Teconlògico- - Matemàtiques és el que menys li agrada.
- Les llengües li costen perquè té un problema que més la motiva. I lo altre, en general... O sigui jo faria dos divisions.eh, no... O sigui,
ni ciències ni lletres. En tot cas, Mates és el que menos li agrada, però les tecnològicod'expressió.
pràctiques és lo que més se'n surt perquè és lo que més li agrada, més il.lusiá Ufa, i més
resultat immediat veu també, no? (...) Les Llengües.... potser és el que més li costa
perquè té un problema d'expressió."
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CATEGORIES
Conductes que reflecteixen l'existència de certs Conductes que reflecteixen la manca d'hàbits
en relació a l'estudi.
hàbits en relació a l'estudi.

- No té problemes amb els companys.
- Li agrada ser amiga de tothom.
- Té un desig de ser una noia ben acceptada, vol
donar una bona imatge.
- A vegades actua de mitjancera quan dos altres
companys tenen problemes entre si.
- Té bona relació amb els companys i és ben
acceptada.
- Ella també accepta molt els companys.
- S'adapta a qualsevol situació de grup.
- És molt solidària.
- És una noia que no vol crear problemes.
- És difícil que tingui problemes amb la gent.

- Es troba bé a la classe on va ara, a FP.
- Pot comptar amb els seus companys, i això li
agrada: si un dia necessita alguna cosa, ssap que
pot comptar amb ells.
- Ella a vegades causa sorpresa entre els seus
companys quan aquests darrers s'assabenten de la
seva situació: els sorprèn que treballi i estudiï al
mateix temps.
- Tothom la respecta: ningú es posa amb ella ni li
fan preguntes delicades referents a la seva família.

CITES

CAS 1

"- És ben acceptada?
- Sí. Sí perquè ella és la primera que accepta molt, clar. Vull dir, és una noia que està
acostumada a viure amb molta gent, gent de molts tipus, a ser molt solidària, i molt
"germana", per entendre'ns. (...) Llavors, té clar què és just i què no ésjust.(...) És que
és una nena encantadora, és una nena encantadora, és difícil que tingui problemes amb
la gent. I que, a més a més., s'estimarà més passar-ne o prescindir-ne que crear-ne més."

"- Que siguin agradables i que sàpigues que pots comptar amb ells un dia, si no estàs
bé... És que això ho vaigfer a tutoria.
- Què vols dir?
- A ixo és que m'ho van preguntar aquest divendres.
- Tho van preguntar?
- Sí, i jo vaig posar que sempre que poguessis comptar amb ells, no?. Si un dia saps que
tens un mal dia, que et comprenguessin... Perquè cada dia no estàs bé, sempre hi ha un
dia que estàs millor que un altrei així. I jo me sento bé a classe perquè sé que si
necessito algo, sempre t'ajuden, o t'intenten ajudar, més o menys, però hi ha la intenció.
I a més tothom, tothom intenta ser el més agradable possible amb tothom perquè no hi
hagi mal ambient."
-"Ah, bueno, hi ha gent que es pensa que perquè tinguis pares separats tens menys
possibilitats de fer-ho, no? perquè hi ha gent a la meva classe que amb mi, és que
al·lucina, no? perquè diuen "jo! Aquesta treballa, estudia..." (...) Però hi ha gent que es
pensa... -no tothom, eh? perquè a mi ¡a meva classe ningú mai no m'ha dit res, ni m'ho
diran perquè tothom me respecta molt-, però M ha gent que es pensa que perquè no tens
pares ja no pots fer, no? I això és mentida, perquè si ho vols fer ho faràs, tant si tens
pares com si no.
- Què vols dir que a la teva classe et respecten?
- Que a mi no em diran pas "Ah, què fas aquí, si no tens pares, no sé què". Tothom té
miraments amb tothom, igual quejo no li diré "què fas aquí si el teu pare està por ahí,
no sé què". Home, que toquin la moral, no?
'-Para mí, toda la relación es esa: ella quería que todo el mundo tuviera una buena
imagen de ella. Por eso a veces también cuando le decías: "Bueno, Cristina, esto es así",
no lo aceptaba. Ella quería que todo el mundo tuviera una buena imagen."
"Si son dos compañeros y los dos están molestos ella procura hacer de mediadora: no le
gusta que la gente esté molestada."

- Si s'ha de quedar un dia sense sortir per poder
estudiar, s'hi queda.
- Dedicació diària a fer els deures i a repassar el de l'examen. Per això comença a estudiar dos o
r~~t"~favt' ••**• */cj /turca u tfuuire esiucíiant
que s'ha fet a classe: mínim de dues hores. (Li han tres dies abans.
e quan vaig a classe ho vaig llegint o això. Depèn. (...) Sé que aquest cap de
dit que això és poc però com que se'n surt bé, no li
setmana haig d'estudiar perquè dilluns tinc un examen, Doncs avui m'ho miro, i demà
estudiaré a la nit, i diumenge m'ho repasso una altra vegada, i dilluns al dematí m'ho
cal fer més i que si va a la universitat ja estudiarà
més.)
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- Si té un examen s'ho mira un parell o tres de dies
abans.
L'altre dia vaig estar dues hores per passar dues fulles (a màquina). Llavors el dia
següent havia defer una altra part però he d'escriure a mà, i la nena va estar tota
- A la feina s'emporta sempre alguna cosa per si
pot estudiar.
" 1
™P allà' C"P allà' Ih° ™sfer igualment. Vaig passar
- Diu que no li costa concentrar-se perquè quan ha
de fer una cosa i s'hi posa, ho fa encara que hi
hagi gent o altres coses que puguin distreure-la.
Escala de Zimmerman
- Ha d'estar molt cansada per no tenir ganes de fer
els deures. Si sap que l'endemà ha de presentar
uns deures els fa, Si no és perquè se n'ha oblidat o
perquè ha pensat que els faria l'endemà.
- Li agrada estudiar al menjador de casa seva
perquè hi ha llum. De nit estudia a la seva
habitació.
- Li agrada estar sola quan estudia, tot i que a
vegades, tot i haver-hi soroll, ha estudiat
jualment.
Sempre ha estat una noia molt ordenada amb les
Ord nada ahora
coses de classe, amb les coses de l'escola.
OZ?n n , f°
f
* "WO*". ^ pequeña era desordenada pero
- Les coses de l'escola sempre han pasat davant de
era en cuanto a la ropa, a dejarse la ropa, al armario. Pero normalmente, lo de clase
les altres. De petita era desordenada però no amb
siempre era ordenadísima en lo de clase, siempre. Los apuntes, las libretas sabía muy
les coses de l'escola.
bien lo que le tocaba cada día, lo tenía, no perdía nunca nada "
- Ha après a ser més organitzada amb les coses.
- Creu que ara comença a planificar-se de debò.
- És una noia constant.
- S'organitza perquè si ho ho fes no se'n podria
s que si no s'organitzés no sé com se'n sortiria. (...) Jo em sembla que sí que s'ha
sortir perquè està compaginant els estudis amb el
vamtzar perqué Si no no podria treballar i estudiar i ser conscient que ell depèn
treball.
ta. (...) Vull dir, s'ha d'organitzar, per força"
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CATEGORIES
Conductes que reflecteixen l'existència de certs Conductes que reflecteixen la manca d'hàbits
en relació a l'estudi.
hàbits en relació a l'estudi.

- No té problemes amb els companys.
- Li agrada ser amiga de tothom.
- Té un desig de ser una noia ben acceptada, vol
donar una bona imatge.
- A vegades actua de mitjancera quan dos altres
companys tenen problemes entre si.
- Té bona relació amb els companys i és ben
acceptada.
- Ella també accepta molt els companys.
- S'adapta a qualsevol situació de grup.
- És molt solidària.
- És una noia que no vol crear problemes.
- És difícil que tingui problemes amb la gent.

- Es troba bé a la classe on va ara, a FP.
- Pot comptar amb els seus companys, i això li
agrada: si un dia necessita alguna cosa, ssap que
pot comptar amb ells.
- Ella a vegades causa sorpresa entre els seus
companys quan aquests darrers s'assabenten de la
seva situació: els sorprèn que treballi i estudiï al
mateix temps.
- Tothom la respecta: ningú es posa amb ella ni li
fan preguntes delicades referents a la seva família.
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"- És ben acceptada?
- Sí. Sí perquè ella és la primera que accepta molt, clar. Vull dir, és una noia que està
acostumada a viure amb molta gent, gent de molts tipus, a ser molt solidària, i molt
"germana", per entendre'ns. (...) Llavors, té clar què és just i què no ésjust.(...) És que
és una nena encantadora, és una nena encantadora, és difícil que tingui problemes amb
la gent. I que, a més a més., s'estimarà més passar-ne o prescindir-ne que crear-ne més."

"- Que siguin agradables i que sàpigues que pots comptar amb ells un dia, si no estàs
bé... És que això ho vaigfer a tutoria.
- Què vols dir?
- A ixo és que m'ho van preguntar aquest divendres.
- Tho van preguntar?
- Sí, i jo vaig posar que sempre que poguessis comptar amb ells, no?. Si un dia saps que
tens un mal dia, que et comprenguessin... Perquè cada dia no estàs bé, sempre hi ha un
dia que estàs millor que un altrei així. I jo me sento bé a classe perquè sé que si
necessito algo, sempre t'ajuden, o t'intenten ajudar, més o menys, però hi ha la intenció.
I a més tothom, tothom intenta ser el més agradable possible amb tothom perquè no hi
hagi mal ambient."
-"Ah, bueno, hi ha gent que es pensa que perquè tinguis pares separats tens menys
possibilitats de fer-ho, no? perquè hi ha gent a la meva classe que amb mi, és que
al·lucina, no? perquè diuen "jo! Aquesta treballa, estudia..." (...) Però hi ha gent que es
pensa... -no tothom, eh? perquè a mi ¡a meva classe ningú mai no m'ha dit res, ni m'ho
diran perquè tothom me respecta molt-, però M ha gent que es pensa que perquè no tens
pares ja no pots fer, no? I això és mentida, perquè si ho vols fer ho faràs, tant si tens
pares com si no.
- Què vols dir que a la teva classe et respecten?
- Que a mi no em diran pas "Ah, què fas aquí, si no tens pares, no sé què". Tothom té
miraments amb tothom, igual quejo no li diré "què fas aquí si el teu pare està por ahí,
no sé què". Home, que toquin la moral, no?
'-Para mí, toda la relación es esa: ella quería que todo el mundo tuviera una buena
imagen de ella. Por eso a veces también cuando le decías: "Bueno, Cristina, esto es así",
no lo aceptaba. Ella quería que todo el mundo tuviera una buena imagen."
"Si son dos compañeros y los dos están molestos ella procura hacer de mediadora: no le
gusta que la gente esté molestada."

- Si s'ha de quedar un dia sense sortir per poder
estudiar, s'hi queda.
- Dedicació diària a fer els deures i a repassar el de l'examen. Per això comença a estudiar dos o
r~~t"~favt' ••**• */cj /turca u tfuuire esiucíiant
que s'ha fet a classe: mínim de dues hores. (Li han tres dies abans.
e quan vaig a classe ho vaig llegint o això. Depèn. (...) Sé que aquest cap de
dit que això és poc però com que se'n surt bé, no li
setmana haig d'estudiar perquè dilluns tinc un examen, Doncs avui m'ho miro, i demà
estudiaré a la nit, i diumenge m'ho repasso una altra vegada, i dilluns al dematí m'ho
cal fer més i que si va a la universitat ja estudiarà
més.)
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- Si té un examen s'ho mira un parell o tres de dies
abans.
L'altre dia vaig estar dues hores per passar dues fulles (a màquina). Llavors el dia
següent havia defer una altra part però he d'escriure a mà, i la nena va estar tota
- A la feina s'emporta sempre alguna cosa per si
pot estudiar.
" 1
™P allà' C"P allà' Ih° ™sfer igualment. Vaig passar
- Diu que no li costa concentrar-se perquè quan ha
de fer una cosa i s'hi posa, ho fa encara que hi
hagi gent o altres coses que puguin distreure-la.
Escala de Zimmerman
- Ha d'estar molt cansada per no tenir ganes de fer
els deures. Si sap que l'endemà ha de presentar
uns deures els fa, Si no és perquè se n'ha oblidat o
perquè ha pensat que els faria l'endemà.
- Li agrada estudiar al menjador de casa seva
perquè hi ha llum. De nit estudia a la seva
habitació.
- Li agrada estar sola quan estudia, tot i que a
vegades, tot i haver-hi soroll, ha estudiat
jualment.
Sempre ha estat una noia molt ordenada amb les
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- S'organitza perquè si ho ho fes no se'n podria
s que si no s'organitzés no sé com se'n sortiria. (...) Jo em sembla que sí que s'ha
sortir perquè està compaginant els estudis amb el
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CATEGORIE
CITES
Impulsivitat
Creu que és més impulsiva que no pas reflexiva.
En un primer moment és impulsiva però després "Llavors té una mica de tot: és responsable, és impulsiva... Es molt variable, no? Depèn
reflexiona. En general, és més aviat impulsiva.
del moment que estigui..."

- Problemes d'expressió, tant en català com en '- Escrita i oral, i oral també. Oral també. A vegades li costa molt... dóna mooltes voltes
castellà, tant oral com escrita.
abans de donar un missatge, saps? I es posa molt nerviosa, s'atabala: No, no volia dir
- Dificultats per fer esquemes i resums.
això", no? S'atabala. També forma part del caràcter: té la sensació de que ha de fer-ho
bé a la primera, sempre i no..."
-" Li costa tot el que sigui expressar-se oral i escrita, ¡i costa li costa concretar
ràpidament i sintetitzar molt. No sé, per exemple, amb mi fem treballs de raonament a
classe i els hi faig fer esquemes i mapes conceptuals i li costa molt concretar. Un
concepte el té clar mentalment però li costa molt expressar-lo, no? Que també és una
característica típica d'aquesta classe en concret."
"Es queixa sempre que li fas fer un esquema perquè no en sap, diu, que tampoc no és
veritat. El que passa és que... bueno, tenen com una mena de por... Jo no sé quin
problema van tenir amb les llengües abans perquè tenen com molta por afer esquemes i
afer mapes conceptuals. No saben la diferència entre un esquema i un resum..."

CATEGORIES
Tasques d'aprenentatge que no li suposen Tasques d'aprenentatges que li suposen certes
dificultats
dificultats.

"- És difícil de veure-ho i, ademes, que estic pensant en ella i en la resta, i no tenen
prou... encara no han arribat a aquest nivell d'estudi, eh. Perquè l'altre dia els hi deia:
"Quan estigueu a l'escola bressol i parleu amb els pares us haureu defer un guió del
que voleu dir, per exemple" (...) I no, no, no acaben de... No sé, per exemple ara m'estan
preparant una cosa que han defer un guió també. I el seu guió és una línia, és a dir, una
cosa molt, molt genèrica. Llavors jo els hi dic: "Aquesta cosa tan genèrica, quan me la
Manca d'un objectiu clar del missatge vulguis desenvolupar et perdràs perquè no, no me l'has... Llavors, ara estan començant
que vol donar?
a fer-ho i els hi costa molt. Clar, la Cristina encara no l'he vistfer-ho això en concret."
- A l'hora de fer esquemes i mapes conceptuals li -" Li costa tot el que sigui expressar-se oral i escrita, li costa li costa concretar
costa de concretar, a la noia.
ràpidament i sintetitzar molt. No sé, per exemple, amb mi fem treballs de raonament a
Ho es un problema de la noia sinó de tota la classe i els hi faig fer esquemes i mapes conceptuals i li costa molt concretar. Un
classe en general.
concepte el té clar mentalment però li costa molt expressar-lo, no? Que també és una
característica típica d'aquesta classe en concret."

Desconeix bastant les habilitats que pugui tenir la
noia. Creu que, en general, no té massa habiltats
d'aquest tipus.
- Li costa sintetitzar els que vol expressar.
- Dóna moltes voltes abans de donar un missatge -

CAS 1

CATEGORIES
d'habilitats Conductes que reflecteixen el no ús d'habiltats
Conductes que
metacognitives
metacognitives
"- No, en general, no. Home, si no ho entenc ho pregunto de seguida. No m'agrada tenir
En general, no té problemes per entendre
dubtes. I més si has defer un treball"
coses.
Escala de Zimmerman
A l'hora de fer una redacció, per exemple, primer
s'ho pensa i despr'res comença a escriure. Quan
ha acabat ho llegeix, se li acudeixen altres coses i
ho canvia. Ho canvia moltes vegades. Diu que
això ho fa sempre.
Sembla, per tant, que hi ha certs indicis que
planifica i supervisa les tasaques.
Entén bé les demandes que se li fan.

"- Alguna tècnica d'estudi? No en té massa però la poca que té la utilitza, que es
subratllar, que és preguntar-íe "això no ho he entès", que és dir "Et sembla que he fet bé
l'esquema?" (...) Es queixa sempre que li fas fer un esquema perquè no en sap, diu, que
tampoc no és veritat.(...) No sé, per exemple, quan ha tingut temps -i a més se li nota
molt- quan ha tingut temps de fer-ho en serio, t'ho porta molt ben presentat i es veu que
la noia primer ha fet un resum, després ha fet un esquema i després ha subratllat. Vull
dir que sí, que utilitza tècniques, sí. També es veu quan no ha ha fet."

"- No, en general, no. Home, si no ho entenc ho pregunto de seguida. No m'agrada tenir
Escala de Zimmerman
dubtes.
I més si has defer un treball"
Pren apunts perquè de totes les assignatures li fan
I prendre apunts

- Les poques habilitats que té les utilitza: - Té poques habilitats d'aquest tipus.
subratlla, pregunta el que no ha entès, demana - La noia diu que no sap fer esquemes
explicacions sobre els seus reultats. Si té temps es
veu que la noia fa resums, fa esquemes i després,
subratlla.

Si no entén una cosa, ho pregunta de seguida.

* Amb el nom de tècniques d'estudi la professora es refereix al tipus d'habilitats que nosaltres hem definit com a "habilitats sobre com aprendre".
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- Els seu afany de superació, de no voler ser igual
que sa mare, ha fet que tingués motivació per tirar
endavant els estudis.
- El noi amb el que surt també li dóna suport en
aquest sentit
- La professora dóna molt valor a la força de
voluntat que té la noia per tirar endavant malgrat
els problemes que té. Però no especifica quina pot
ser la causa d'aquesta força de voluntat
- AI centre on vivia ha trobar persones que l'han
ajudat També a dins l'institut ha trobat persones
que l'han ajudat, pel fet de saber que és una noia
que tenia més problemes o uns problemes més
greus que la majoria de nois de l'institut.
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"A mi m'ha influït molt que, en el centre on era, sempre venia gent que estudiava, que
deia faré això... I jo, clar, jo pensava que també ho podria fer. I també quan veia la
meva mare, que sempre deia "no puc treballar, no sé què, perquè no tinc estudis".
Llavors clar, a mi això m'ha ajudat molt. Potser ho he vist una mica negatiu perquè
pensava: "Oh, la meva mare, que no tingui treball!" (En to de lamentació). Però per mi
m'ha servit molt, perquè he vist que si no tens alguna estabilitat o algo segur no pots fer
res. Llavors, això, a mi m'ha ajudat molt. Per mi, he tingut ganes de fer-ho, i també per
mi mateixa. Sempre he volgut fer algo més que anar a vendre discos o algo així. A més,
jo penso que estic capacitada per fer-ho, i encara tinc més ganes de fer-ho, llavors."
"- la ella el que ¡i ha ajudat a tirar endavant, algrat els problemes que té...':
- Yo creo que es la superación, y es la cosa que tiene dentro de no ser igual que su
madre."
"- Y el chaval ese la apoya, le ayuda y encuentro que por ahí también es otro punto de
apoyo que el propio chaval, el amigo, le ayuda a superarse y a continuar con esa
ilusión, no? de los estudios."
- Les condicions de la noia no són favorables de " Sí, hi ha moltes. Una, que, per lo que es veu, ha trobat, a la llar aquesta, gent molt
maca que l'ha ajudat moltíssim i que li ha fet de mare. Llavors això hagués pogut ser al
cars a sentir-se motivada per estudiar.
revés, no? perquè és... el fet de que si l'ensopego l'endevino, no? Si trobes una persona
amb la que t'entens i que t'ajuda a créixer i fantàstic, però podia passar al revés.
Llavors sí que ha tingut persones que l'han ajudat i encara l'ajuden ara, i que es
comunica amb elles i tal, no? I després, dintre del centre també. Clar, és una noia queja
se l'agafa d'entrada una mirada diferent, no?(...) perquè té uns condicionants familiars
que la fan diferent als altres. Llavors, sempre ha trobat algú que... que li ha dit:
"Cristina, com vas?", "Quètns?", "Com estàs?"

CATEGORIES
de
l'entorn
que
influeixen
Aspectes
de
l'entorn
que
influeixen Aspectes
negativament en la seva motivació pels estudis.
positivament en la seva motivació pels estudis
- Veure gent en el centre on vivia que estudiava.
Ella pensava que també ho podia fer.
- Veure que la seva mare tenia dificultats per
treballar. Ho atribueix a la falta d'estudis.
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CAS 1

CATEGORIES
CITES
Valoració positiva dels resultats
Valoració negativa dels resultats
Valora positivament els resultats obtinguts a FP. Valora els resultats de primer de BUP com a "Home, quan vaig fer primer de BUP, desastrosos. Però des de que faig FP, molt bé.
Els resultats són bons perquè "s'hi va posar"
desastrosos.
Bueno, és que m'hi vaig posar."
Valora positivament els resultats de la noia
Valora positivament els resultats de la no ia
"-Jo trobo que, per la Cristina són molt bons resultats. Són fantàstics, perquè
perquè ella hi posa el cent per cent. Es podria dir
normalment, en les condicicons d'ella lo més típic és que suspengués tot i que no hagués
que és una noia de notable.
arribat a quart. Llavors, demostra que és una nena amb molta constància i amb molt
Els resultats són bons si es tenen en compte les
esperit de lluita. (...) Llavors, no sé. Jo em sembla que, per la Cristina és una bona mitja.
condicions de l'entorn d el noia.
Hi ha altres professors que te dirien que és fluixa. Bueno, sí, és fluixa, però per mi és
fantàstica perquè trobo que... que fa lo que pot i més."
"Jo penso que té la nota que ha de tenir i, en tot cas, si se l'ajuda, pot tenir-ne més. "

EE

16.

CITES

CATEGORIES
Aprenentatges valorats com a més importants Aprenentatges valorats per la noia com a
per la noia
menys importants.
- El més important per ella de tot el que ha après
ha estat tot el de Tecnologia i de Puericultura.
També les pràctiques.
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CATEGORIES
Resulats bons
Resultats dolents
- Normalment té notables i béns, poques vegades
treu excel·lents i intenta tenir els
mínims
suficients.
- Ha anat aprovatn cada curs d'f P sense haver de
repetir i sense deixar cap assignatura pendent.
- Fins a primer de BUP no havia suspès mai.
- Primer de BUP no li va anar gens bé.
- Graduat escolar amb notable.
- A tercer d'FP va suspendre dues assignatures,
- Les dues assignatures que li havien quedat a Física i Matemàtiques, però les va aprovar al
setembre.
tercer d'FP les va aprovar al setembre.
- A quart n'ha suspès alguna però diu que espera
recuperar-les.
- Té una nota mitja de bé.
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- Ha anat aprovatn cada curs d'f P sense haver de
repetir i sense deixar cap assignatura pendent.
- Fins a primer de BUP no havia suspès mai.
- Primer de BUP no li va anar gens bé.
- Graduat escolar amb notable.
- A tercer d'FP va suspendre dues assignatures,
- Les dues assignatures que li havien quedat a Física i Matemàtiques, però les va aprovar al
setembre.
tercer d'FP les va aprovar al setembre.
- A quart n'ha suspès alguna però diu que espera
recuperar-les.
- Té una nota mitja de bé.
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