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RESUM 

L'abandonament dels estudis és una de les problemàtiques que preocupa més els organismes educatius i 

institucions nacionals i internacionals.En aquest sentit, l'abandonament escolar és un problema greu a la 

nostra comunitat autònoma que pot dificultar la cohesió social i posar en risc les trajectòries d'inserció social 

d'un nombre notable d'individus. 

RESUMEN 

El abandono de los estudios es una de las problematicas que preocupa mas los organismos educativos e 

instituciones nacionales e internacionales.En este sentido, el abandono escolar es un problema grave en 

nuestra comunidad autònoma que puede dificultar la cohesión social y poner en riesgo las trayectorias de 

inserción social de un número notable de individuos. 

L'abandonament dels estudis és una de les problemàt iques que preocupa més els organismes 

educatius i inst i tucions nacionals i internacionals. De fet, és un dels temes pr ior i tar is de les línies 

d'acció educativa que impulsa la Comiss ió Europea. Concre tament , les principals recomanacions del 

Consell Europeu de Lisboa de 2000 s'adreçaven als col· lectius que tenien més risc d'abandonar de 

manera prematura l 'educació i la formació , ja fos per mot ius socioeconòmics, familiars o ètnics. 1 

La Un ió Europea considera fonamental per al desenvolupament individual i social cont inuar els 

estudis més enllà de l 'ensenyament obl igator i . La rellevància que dóna als estudis postobl igator is 

fa que es consideri abandonament escolar pr imerenc el cas dels joves que, havent arr ibat a 

l 'ensenyament secundari obl igator i , no cont inuïn els estudis (MEC 2006). Però, quines dimensions 

té el fenomen de l 'abandonament escolar?, quines són les causes que el provoquen?, quines són les 

solucions més recomanables? 

L'escola t rad ic ionalment ha estat una de les principals inst i tucions que ha garant i t els principis 

democràt ics i afavoridors de la igualtat d 'opor tun i ta ts . Però el nivell d'ajustament entre les intencions 

i l 'assoliment no és gaire esperançador. El segle X X , t o t i l ' interès dels governs democràt ics a fer 

extensiu el d re t a l 'educació a t o ta la població, les investigacions most ren que les desigualtats es 

mantenen i que, a més, es reprodueixen en la societat. Si els anys cinquanta i seixanta l'exigència 

polít ica i social que representava el principi d'igualtat d 'opor tun i ta ts a l 'educació es confonia amb 

l 'aprof i tament dels talents disponibles (l'escola com a mitjà afavor idor de la mobi l i ta t social), a par t i r 

dels anys seixanta la inst i tució va ser replantejada de manera crít ica (a par t i r d'investigacions dutes 

a t e r m e pr incipalment als Estats Units) . Aquests estudis varen ser plantejats amb la intenció de 

potenciar reformes socials en cont ra de la desigualtat econòmica (Vara 1997, 197). En aquest con tex t 

destaquen els treballs de Coleman (1966) i Jencks (1972), que, com a pr imeres investigacions sobre 

el «fracàs escolar», most ren que aquest fenomen afecta sob re to t els nins provinents d 'entorns 

populars. A par t i r d'aquests anys comença a ser rellevant la investigació sobre fracàs escolar, que 

intenta descobr i r les contradiccions latents en el sistema social, expl icar l 'origen de les desigualtats, 

1 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPANA. (2006). Economia, trabajo y sociedad. Memoria sobre la situación soci-
oeconómica y laboral. Madrid: CES ESPANA. Es pot consultar a: <http://www.ces.es>. Concretament, recomana la inserció 
primerenca als nivells preobligatoris d'educació infantil. 
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analitzar les classes socials i la relació existent ent re el sistema de classes i el fracàs escolar (Forquin 

1985, 198). 

A l 'actualitat una d'aquestes contradiccions és l 'abandonament escolar pr imerenc. El fenomen de 

l 'abandonament no po t ser observat com a fet aïllat i nou , ja que des del m o m e n t que l 'escolaritat 

és obl igatòria per llei, la desescolarització en l'edat teò r i cament obl igatòria és possible. A l'Estat 

espanyol, la LOGSE, com a re forma comprensiva del sistema educatiu aprovada l'any 1990, preveu 

per pr imera vegada incloure els estudis obl igatoris dels nivells educatius corresponents a la franja 

dels 14-16 anys. Per tant , la no escolarització en aquestes edats no comença a ser una novetat fins 

que no s'implanta la llei en qüestió. Abans, l 'escolarització obl igatòria (i també l 'abandonament de 

l'escola) considerava que l'edat màxima eren els catorze anys. 

Entre l'absentisme i l 'abandonament 

absentisn ̂ ^ ^ ^ 
ne parcial 

abandonam ent definitiu 

discontinuïtats trencament definitiu 

D'acord amb M. García (2007), l 'abandonament o la desescolarització precoç implica el t rencament 

escolar def ini t iu entre els dotze anys i els setze. Mentrestant , el t rencament escolar parcial 

(absentisme) consisteix a matricular-se a un curs i tenir-hi una assistència irregular i amb absències 

injustif icades. 2 L'absentisme és considerat un fenomen invisible ( t o t i que sabem que es concentra en 

uns centres i t e r r i t o r i s determinats) , dinàmic, f luït i mu l t i fo rme. N o hi ha una definició institucional 

compar t ida i manquen indicadors explícits. A més, les classiicacions de l'absentisme recoll ides a 

l'estudi de García (2001) són mo l t variades: 

- Baix, mit jà, alt 

- Puntual, esporàdic, regular, crònic, in te rmi ten t 

- Aïl lat, perl longat, to ta l 

- Lleuger, greu, crònic, abandonament, desescolarització 

- Aïl lat, prevent iu, per iòdic, parcial, to ta l 

2 Altres conceptes relacionats que descriuen situacions pròximes, però no comparables, són la no escolaritació (no matri
culació a les primeres edats) o l'escolarització tardana (matrícules posteriors al començament del curs). 

348 



Anuari de l'Educació de les Illes Balears 

A la nostra comuni ta t autònoma, les classificacions que empra la Consel ler ia d'Educació són les 

següents: 

TIPOLOGIES D'ABSENTISME 

Esporàdic Intermitent Crònic Desescolarització 

Educació infantil/ primària 1-5 Dies 6-10 Dies 11-15 Dies 16-20 Dies 

Educació secundària 6-29 Per. Lectius 30-59 Per. Lectius 60-89 Per. Lectius 90-120 Per. Lectius 

% Assistència 5%-l5% l6%-50% 5l%-75% 76%-l00% 

L'absentisme és el resultat de la interacció de factors diversos i po t evolucionar de maneres 

diverses. El resultat po t ser abandonar el sistema educat iu, reingressar-hi pos te r io rment , afavorir el 

començament de pràctiques predelict ives o precipi tar la inserció laboral. Entre l 'alumnat t robam 

situacions de part ida mo l t diverses, t ra jectòr ies escolars o rendiments i representacions diferents, 

i posicions socials de la família vàries. Les causes també poden ser mol tes, així com hi po t i n l uir el 

grup d'iguals, les percepcions i les expectatives familiars i personals respecte del fu tu r i l'escola. Per 

tant , com a fet interact iu i heterogeni , és preferible — d ' a c o r d amb García, M. ( 2 0 0 7 ) — emprar la 

denominació «absentismes» per defugir visions uni formadores i reduccionistes d'aquest fet social. 

Les possibles causes de l'absentisme són diverses: des dels condicionants socials, econòmics 

i culturals i la influència de la família en el clima escolar, fi ns a les respostes pedagògiques del 

professorat. És a dir, podem diferenciar les variables relacionades amb el nivell macro (situacions 

de risc, condic ionaments socials i familiars, determinants estructurals, en to rn soc ioeconòmic, 

polít iques socials, educatives, etc.) i les relacionades amb el nivell m ic ro (els processos biogràfics de 

socialització, l 'entorn més proper, l 'organització educativa dels centres, les variables psicosocials, les 

característiques individuals i familiars de l 'alumnat). 

L'absentisme també po t ten i r mol tes conseqüències. La principal és l 'augment de la vulnerabi l i tat i el 

risc d'exclusió social. Alguns dels efectes directes del t rencament amb el sistema educatiu són la no 

adquisició de coneixements bàsics, la l imitació de les opor tun i ta ts i de la mot ivació a part ic ipar en 

accions formatives futures i la manca de credencials per accedir al mercat laboral. A més, l'absència 

de credencials, des del punt de vista dels empresaris, és interpretada com a desafecció per l'escola 

i per la feina. 

Els enfocaments teòr ics sobre l'absentisme i l 'abandonament escolar sovint s'han centrat en 

l'anàlisi de l ' individu per sobre d'altres factors socials, polítics i organitzatius. Així , en el con tex t 

sob re to t nord-amer icà, han estat estudiades les característiques dels alumnes i les seves conductes 

acadèmiques; per això, han intentat def in i r els factors de risc —socials i acadèmics— associats a 

l 'abandonament (Gonzàlez 2006, 4). En aquest sentit , les estadístiques most ren que els alumnes amb 

risc social elevat tenen més possibilitats de manifestar conductes acadèmiques de risc. 

Aquest plantejament —seguin t la revisió que fa Gonzàlez (2006) sobre les aportacions d'altres 

a u t o r s — és l imitat, en tant que no té en compte el con tex t organitzat iu en què es fo rmen els 
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alumnes i el paper que po t ten i r amb relació a l 'abandonament: el con tex t i l 'organització no són 

neutres i també són responsables de l 'abandonament. Si existeix el convenciment sobre el paper 

que té l'escola en la perseverança i el rend iment escolar, de la mateixa manera, la polít ica i la pràctica 

educatives poden ser determinants en l 'abandonament escolar. L'observació de l'escola po t ajudar-

nos a comprendre els desajustaments de què parla Hixson (1993, ci tat per Gonzàlez 2006, 6): «Els 

alumnes són posats en risc quan experiencien un desajustament ent re les seves circumstàncies 

i necessitats, i la capacitat o disponibi l i tat de l'escola per acceptar, acomodar o respondre-hi de 

manera que donin supor t i possibil it in el màxim de desenvolupament i c re ixement social, emocional 

i intel· lectual [ . . . ] . El focus dels esforços, per tant , l 'hauríem de fixar a augmentar la nostra capacitat 

de resposta professional i institucional més que a categori tzar i penalitzar els alumnes s implement 

per ser com són». 

El context de l'abandonament escolar a les Illes Balears 

A les Balears, el percentatge d'abandonament educatiu pr imerenc és super ior a la mitjana de 

t o t l'Estat. L'any 2006 un 34,9% de la població d 'entre 18 i 24 anys no assolí el nivell d'educació 

secundària de segona etapa i no seguí cap t ipus d'educació o formació ; aquesta x i f ra és, per tant , un 

5% super ior que la del con junt de l'Estat. Encara així, hi ha hagut un descens dels percentatges els 

darrers deu anys: l'any 1996 el percentatge va arr ibar al 40,4% de la població (vegeu el quadre 1) . 

Aques t percentatge és mo l t més elevat en el cas dels homes que en el de les dones: un 24,3% de 

les dones (1,4% més que al con junt de l'Estat) i un 44,7% dels homes (un 9% més que al con junt 

de l'Estat). De les divui t comunitats autònomes, les Balears ocupen el sisè lloc més desfavorable 

de les estadístiques generals i el quar t l loc de les dels homes. Les comunitats que tenen un nivell 

d'assoliment dels estudis obl igatoris més elevat són Navarra, el País Basc i Astúr ies. 

A i x ò a banda, només el 5 1 % de la població d 'entre 20 i 24 anys a les Balears ha assolit almenys el 

nivell d'ensenyament secundari de segona etapa: 10,6 punts més que al con junt de l'Estat. En el cas 

dels homes, la situació és encara més greu: només un 41,7% dels homes davant el 60,6% de dones 

que assoleixen com a mínim aquest nivell. Respecte dels anys anter iors, no s'han produï t gaires 

canvis: en cinc anys s'ha incrementat el nivell d'assoliment un 0,3% entre la població en general i 

un 2,2% entre la masculina. A l con t ra r i , ha minvat el nivell d'assol iment de les dones i ha passat del 

6 2 , 1 % al 60,6%. Si fem una lectura comparada amb to tes les comunitats autònomes, l'any 2006 les 

Balears ocupen el penúl t im lloc, únicament per davant de Ceuta i Melilla. L'any 2 0 0 1 les Illes varen 

ocupar el dar rer l loc, amb el 50,7% de població d 'entre 20 i 24 anys que havia assolit almenys el 

nivell d'ensenyament secundari de segona etapa (vegeu el quadre 2). 

D'acord amb els darrers informes del MEC, una de les problemàtiques principals del sistema 

educatiu espanyol és la poca part icipació en educació secundària postobl igatòr ia i l 'índex elevat de 

fracàs escolar (Calero 2006) . 3 

3 Altres problemàtiques que hi estan relacionades: l'accés a l'educació infantil en la franja de 0-3 anys; els problemes d'inte
gració educativa de l'alumnat immigrant; la intensificació de les desigualtats entre centres públics i privats, o les asimetries 
en la despesa pública en educació per alumne. 
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Tenint en compte aquests indicadors, el sistema educatiu de les Illes Balears és mo l t més vulnerable 

que el de les altres comunitats autònomes. Els indicadors que apor ten informació sobre la situació 

de l 'escolaritat són les taxes d' idoneïtat en l'edat de cursar els estudis i les taxes netes d'escolaritat, 

pr incipalment dels nivells d'ensenyament secundari no obl igator i i dels de p romoc ió a l'ESO. A i x ò 

a banda, la presència d'alumnat estranger ha col · laborat de manera signi icat iva a l 'augment de la 

matr iculació en els nivells d'escolari tat obl igatòria (CES 2007). 

En relació amb les taxes d ' idoneïat 4 a les Illes Balears, a to ts els nivells educatius obl igatoris són 

infer iors a les estatals. A par t i r dels deu anys, els alumnes de les Balears — e n t r e un 6% i un 8% menys 

que a la resta de l 'Estat— cursen els estudis que teòr i cament corresponen a la seva edat. Aquestes 

diferències s'accentuen més en el cas dels nins, que, a to ts els nivells, tenen taxes d' idoneïtat infer iors 

a les de les nines. El curs 2006-2007 únicament el 53,8% dels al·lots de catorze anys — e l 67% de les 

a l · lo tes— varen cursar els estudis que els corresponien; una taxa que és 3,6 punts —1,5 punts en el 

cas de les a l · lo tes— infer ior a la del curs anterior. Només un 44,7% dels al·lots de quinze anys —e l 

58,3% de les a l · lo tes— cursaren els estudis que els corresponien per edat, un percentatge que és 

1,2 punts in fer ior al del curs an ter io r —0,4 punts per sobre, en el cas de les al·lotes. 

A l 'educació secundària, les taxes netes d'escolari tat revelen el grau elevat d 'abandonament dels 

estudis. Si als quinze anys — t o t i que l 'escolaritat és ob l iga tò r ia— ja s'hi comença a detectar un 

descens que situa les Balears 4 punts per sota de la mitjana de l'Estat — 9 3 , 2 % enf ront del 97,5%—, 

a par t i r d'aquesta edat la diferència encara és més accentuada: 

- Només el 77,8% dels joves de setze anys de les Balears estan escolaritzats; són un 10% menys 

que al con junt de l'Estat. 

- Només el 6 1 % dels joves de disset anys estudia; un 14,7% menys que a t o t l'Estat. 

- Només un 30,5% dels joves de divui t anys estudien; un 7,5% menys que a t o t l'Estat. 

Les taxes de p romoc ió 

A tenen t les dades de p romoc ió del MEC, l 'evolució de les taxes brutes de població que han finalitzat 

els estudis d 'ESO 5 ent re els cursos 2000-2001 i 2004-2005 es redueix de manera sostinguda tan t a 

l'Estat com a les Illes Balears. La diferència de les Balears respecte de l'Estat és destacable: de 5 a 9 

punts a l'ESO. A més, a to ts els cursos, tan t a Espanya com a les Illes Balears, les al·lotes tenen taxes 

de p romoc ió més elevades que els al·lots. 

El con tex t ocupacional i l 'abandonament escolar 

Un dels factors que ha actuat fi ns ara a la nostra comuni ta t autònoma com a desincent ivador de 

la cont inuació dels estudis a nivells diferents —especia lment els propis de l'educació secundària 

i p o s t e r i o r s — és l 'estructura del sistema product iu , centrada en el sector serveis, l 'hoteleria i la 

construcció. 

C o m és sabut, la manera concreta com es desenvolupen les t ra jectòr ies individuals d' inserció 

laboral està mo l t condicionada pel t ipus d 'estructura product iva de cada t e r r i t o r i . En aquest senti t , 

pensam que l 'estructura i les característiques del sistema laboral propi de les Illes actua com una 

4 La taxa d'idoneïtat és el percentatge d'alumnat que té l'edat en què es considera que ha d'estar matriculat al curs que 
teòricament li correspon per edat. 
5 La taxa bruta de població que inalitza és la relació percentual entre l'alumnat, de totes les edats, que inalitza un ensenya¬ 
ment i la població de l'«edat teòrica» de començar el darrer curs de l'ensenyament. 
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fon t d 'opor tun i ta ts d' inserció laboral per a molts de joves, però també com a desincent ivador de les 

t ra jectòr ies d' inserció basades en la fo rmac ió més a llarg te rm in i . Ac tua d'una manera determinada, 

negant o possibi l i tant opor tun i ta ts d' inserció; d i r ig int els joves envers uns it ineraris formals i no 

formals determinats que condicionaran també el seu accés al trebal l . 

En aquest senti t , pensam que no podem abordar la descripció dels processos d'abandonament 

prematur dels estudis i d' inserció laboral precoç dels joves a les Balears sense saber la manera com 

actua el mercat de trebal l a les Illes, a quins sectors laborals són «derivats» els joves i quines són les 

condicions i els requer iments d'aquests sectors. 

A l cap i a la fi, la inserció en un t e r r i t o r i específic esdevindrà captiva de les possibilitats reals del 

mercat i això po t xocar amb les preferències «vocacionals». Els subjectes, doncs, no som lliures per 

escol l i r la feina a què ens vo lem dedicar, sinó que elegim a par t i r de les nostres preferències — i 

especialment de les necessitats— i de l 'oferta de mercat. 

No rma lmen t , hom considera que la inserció laboral és resultat del b inomi «empleabil i tat-

ocupabi l i tat», entesa la pr imera com allò vinculat a les capacitats i competències dels subjectes 

i que afecta la seva probabi l i tat d' inserció laboral; «ocupabi l i tat» es refereix a les opor tun i ta ts i 

demandes que fa i que provenen del mercat laboral. En aquest dar rer sentit, a la taula que veiem a 

cont inuació, podem observar quines són les ocupacions que de fet són més contractades — i , en 

conseqüència, més demanades— a les Balears (vegeu el quadre 3). Podem observar que l 'hoteleria 

i la const rucc ió són les activitats product ives que generen més contractes i, en conseqüència, les 

que tenen més demanda. 

QUADRE 3. LES OCUPACIONS MÉS CONTRACTADES PER GÈNERE, 2 0 0 6 

Absoluts % Acumulat 

Dones 

Personal de neteja d'oficina i hotels 43.900 22 22 

Cambreres, bàrmans i assimilats 28.399 14,3 36,3 

Dependentes i exhibid. de botigues, magatzems 25.637 12,9 49,2 

Treballadores administratives, en general 18.419 9,2 58,4 

Cuineres i preparadores de menjar 7.840 3,9 62,3 

Auxiliars infermeria hosp. 4.838 2,4 64,8 

Recepcionistes d'establiment no oficina 4.226 2,1 66,9 

Infermeres 3.422 1,7 68,6 

Animadores comunitàries 3.128 1,6 70,2 

Peons del transport i descarregadores 2.701 1,4 71,5 

Total de les 10 ocupacions 142.510 71,5 -

Total contractació dones 199.215 - -

Homes 

Picapedrers 36.745 15,3 15,3 

Continua 
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Absoluts % Acumulat 

Peons de la contrucció d'edificis 26.211 10,9 26,2 

Cambrers, bàrmans i assimilats 24.848 10,3 36,5 

Peons del transport i descarregadors 12.256 5,1 41,6 

Cuiners i preparadors de menjar 10.592 4,4 46 

Personal de neteja d'oficina i hotels 10.039 4,2 50,2 

Dependents i exhibid. de botigues, magatzems 6.686 2,8 52,9 

Taxistes, conductors auto., furgoneta 5.722 2,4 55,3 

Conductors de camions 5.151 2,1 57,4 

Peons indústries manufactureres 5.120 2,1 59,6 

Total de les 10 ocupacions 143.370 59,6 -

Total contractació homes 240.652 - -

Font: SOIB (recollides de l'Anuari del Consell Econòmic i Social, 2006). 

Pot ser interessant comparar la taula an te r io r amb la que cor respon a les deu ocupacions més 

demanades pels joves desocupats l'any 2005 (vegeu el quadre 4). 

QUADRE 4 . LES OCUPACIONS MÉS DEMANDADES 
PELS JOVES DESOCUPATS, 2 0 0 5 

Dones 

Dependentes de comerç 1.883 28,6 28,6 

Cambreres, bàrmans i assimilats 850 12,9 41,5 

Taquígrafes i mecanògrafes 831 12,6 54,1 

Personal de neteja d'oficina i hotels 670 10,2 64,3 

Caixeres, taquilleres 204 3,1 67,4 

Perruqueres, trat. bellesa i assim. 186 2,8 70,2 

Recepcionistes establiment no oficina 166 2,5 72,7 

Treballadores per tenir cura de nins 148 2,2 75 

Cuineres i preparadores de menjars 137 2,1 77,1 

Peons indústries manufactureres 108 1,6 78,7 

TOTAL atur dones menors de 30 anys 6.583 

Homes 

Cambrers, bàrmans i assimilats 712 13 13 

Peons de la contrucció d'ediicis 545 9,9 22,9 

Peons del transport i descarregadors 417 7,6 30,5 

Picapedrers 301 5,5 36 

Continua 
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Absoluts % Acumulat 

Taquígrafs i mecanògrafs 272 5 40,9 

Peons indústries manufactureres 228 4,2 45,1 

Dependents de comerç 216 3,9 49 

Cuiners i preparadors de menjar 193 3,5 52,5 

Personal de neteja d'oficina i hotels 166 3 55,5 

Mecànics i ajustadors de vehicles 154 2,8 58,4 

TOTAL atur homes menors de 30 anys 5.490 

Font: SOIB. Elaboració: Centre d'Estudis i Programes Laborals de les Illes Balears. 

Característ ica comuna a mol tes de les ocupacions d'aquests àmbits laborals és que tenen poca 

exigència de qualif icació, acompanyada sovint de salaris ba ixos 6 i de situacions contractuals i 

laborals de poca qual i tat — t e m p o r a l s sempre, tan t per les característ iques del sectors esmentats 

com per factors vinculats a la ro tac ió que és pròpia d'aquests sectors empresarials. A ix í , no és 

d'estranyar que el sec to r ho te le r sigui un dels que generen més ocupació, però també un dels 

que tenen més atur. 

L'exigència del mercat laboral pel que fa al nivell fo rmat iu dels t rebal ladors es po t apreciar al 

següent quadre (vegeu el quadre 5). 

QUADRE 5. EXIGÈNCIA DE NIVELL FORMATIU EN EL MERCAT LABORAL 

% demanda en el mercat laboral 

Nivel l d'estudis 

Sense estudis 5,5 

Educació obligatòria 78,8 

Batxiller 8,9 

Grau mitjà i FP 4,6 

Estudis universitaris 2,2 

Font: GADESO, elaborat de SOIB, 2002. 

A ix í i t o t , mol ts de joves veuen que aquestes activitats són una manera ràpida i fàcil de realitzar 

la seva transic ió del món educatiu al laboral i, per als més joves, aquesta t ransic ió apareix amb 

freqüència com una alternativa atractiva i integrada en el seu indret de residència. De la relativa 

facil itat dels joves per t r oba r feina en diu mo l t la dada cor responent a les contractacions. 

L'any 2005 el 50% del to ta l dels contractes que es formal i tzaren eren de joves que tenien menys de 

t ren ta anys. El 9,3% foren inde in i t s i el 90,7%, tempora ls (només un 1,3% varen ser de contractes 

format ius) . Del to ta l dels contractes tempora ls , el 52,2% t ingueren una durada igual o in fer ior a tres 

6 Segons l'OBJOVI, l'any 2005, els joves de les Illes que feien feina —ja fos en primera ocupació o en una altra— cobraven 
un sou mitjà de 953 €. 
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mesos; un 24,9%, entre t res mesos i do tze, i un 22,6% foren de durada indeterminada. A més, les 

contractacions dels joves varen augmentar respecte de l'any 2004. 

L'edat mitjana en què els joves tenen la seva pr imera experiència laboral és als l 7 , 4 anys, dada 

que coincideix notablement amb l'edat mitjana d'abandonament dels estudis ( l 7 , 6 anys). Les Illes 

Balears, a més, són la comuni ta t que té l 'índex més elevat de joves de v int anys que fan feina. 

En relació amb les causes especí iques que provoquen aquest fenomen, creiem que les hipòtesis 

principals es vinculen amb la facil itat d' inserció laboral pr imerenca dels joves i amb la desvalorització 

dels estudis com a factor d' intercanvi i «èx i t» social. 

La pèrdua de con iança en els valors de l'estudi i la qual i icac ió sembla que estan relacionades amb 

els factors que citam a cont inuació: 

1 . Factors relacionats amb la socialització familiar i les seves expectatives 

2. Fracàs escolar 

3. Opor tun i ta t s laborals no qual i icades i pr imerenques 

4. Descrèdi t de la formac ió per pèrdua de corre lac ió entre nivell fo rmat iu i ingressos 

1. Factors relacionats amb la socialització familiar i les seves expectatives 

L'èxit i el fracàs escolar estan est retament relacionats amb unes determinades característiques 

socioeconòmiques i culturals de les famílies. Hi ha mol ta documentació, especialment la generada 

a Europa per l'escola francesa de sociologia de l'educació, però també, en altres con tex tos , per les 

aportacions de Bernstein i d'altres, que determinen que el fracàs escolar i l 'abandonament precoç 

dels estudis estan mo l t vinculats a la desigualtat social «de base». 

En el nostre con tex t te r r i t o r ia l , algunes de les situacions familiars que poden expl icar el fenomen 

que ens ocupa serien les següents: 

- Famílies sense expectatives de p romoc ió social per als seus fills o que necessiten les seves 

aportacions econòmiques. 

- «Borses» de joves emancipats que no tenen ocupació. 

- Famílies trebal ladores que no supervisen adequadament els processos educatius i de socialització 

dels seus fi lls, els quals, a més, poden pat ir situacions de risc (consum de droga, conductes 

predelict ives, etc.). 

- Famílies immigrants mal adaptades a l 'entorn social de residència. 

- A l t res situacions especí iques. 

2. Fracàs escolar 

Alguns autors, com ara Gimeno, Sacristàn, Salas, Marchesi, etc., atr ibueixen al sistema educatiu una 

gran par t de la responsabil i tat amb relació al fracàs escolar. A més dels factors que hem esmentat 

abans, una con igu rac ió determinada de l'escola no adaptativa ni integradora po t generar també 
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rebuig envers l 'educació formal . Alguns dels factors que aquests autors ci ten com a generadors de 

rebuig (i «et iquetatge») són els següents: 

- La ut i l i tzació de les avaluacions i els resultats com a índex de fracàs escolar. 

- Les dif icultats del sistema escolar per atendre la diversitat de necessitats educatives dels 

alumnes. 

- La presència de noves situacions que han de resoldre professors formats en intervencions sobre 

situacions i necessitats d'altre temps. 

- Tot i que existeix un ampli debat al respecte, alguns autors pensen que hi ha una elevada corre lació 

entre el PIB dels països i la quant i tat de doblers que els pressupostos dels estats destinen a 

educació i els resultats educatius recoll i ts als informes PISA (Pajares, Sanz, Rico 2004). 

3. Oportunitats laborals no qualificades i primerenques 

Les «opo r tun i t a t s» laborals dels joves que abandonen l 'escolar i tat es relacionen amb conjuntures 

laborals m o l t concretes i són un risc i m p o r t a n t per al manten iment de l 'ocupació i les possibi l i tats 

de p r o m o c i ó laboral i social. En aquests moments d 'a lent iment de l 'act ivi tat econòmica, 

especialment la vinculada al sec to r de la const rucc ió , caldrà observar la possible incidència que 

aquesta con jun tura pugui t en i r sobre les dades d 'abandonament escolar, t o t i que el g ru ix de 

l 'ocupació vagi lligat al sec to r serveis i l 'hoteler ia, que sembla que estan més ben posicionats per 

a f ron tar l 'a lent iment. 

4. Descrèdit de la formació per pèrdua de correlació entre nivell formatiu i ingressos 

Tot i que sigui com a hipòtesi, podem cercar l 'explicació a aquest fenomen en un factor relacionat 

amb la funció social de l'escola. 

L'educació — a m b l'esforç i la dedicació que requereix l 'aprenentatge— ha perdut una gran par t del 

valor d' intercanvi per arr ibar a uns determinats assoliments econòmics, que fins a aquests moments 

l ' individu ha pogut aconseguir (de manera conjuntural ) d'una manera menys costosa i ràpida (en 

termes d'esforç personal i inversió en temps) , o almenys així ho percep una par t de la població 

(segurament la que està més allunyada de la «cul tura de l 'educació» i dels seus valors). En aquest 

sentit, probablement com més allunyada està la possibil i tat d'assolir un determinat estatus social 

mit jançant l 'educació, més augmenta el risc que alguns joves es decantin per formes no normat ives 

(il·legals) per poder accedir als béns que aparentment confereixen aquesta posició social. 

En conclusió, pel que fa a les relacions entre mercat laboral i sistema fo rmat iu , creiem que és o p o r t ú 

apor tar algunes ref lexions al respecte: 

- La joventu t a les Balears no const i tue ix un únic col· lect iu homogeni . Existeixen mol tes maneres 

de «ser jove» i situacions objectives diverses de vida. 

- Podríem a i r m a r que un gran nombre — i m a j o r i t a r i — de joves fan un plantejament a cu r t 

te rm in i i d' immediatesa. Per això, abandonen de manera precoç els estudis i la formació, la qual 

cosa po t fer que en el fu tur la precar ietat laboral augmenti i, a causa de l'escassa qual i icació, 
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s'estanquin les seves possibilitats de mi l lora i estabil i tat laboral. Paral·lelament, si no hi posen 

remei , poden ten i r més problemes socials. 

- Hi ha pocs ponts entre el mercat laboral i la fo rmac ió —inclosa la univers i tàr ia— que permet in 

els joves recuperar l'accés als estudis en fases «post laborals». Segurament l'accés per a majors de 

vint- i-cinc anys no sigui suficient com a via d'accés, atès que un 41,4% dels joves que no estudien 

declaren que en algun m o m e n t fu tu r podr ien cont inuar estudiant (Govern de les Illes Balears 

2005). 

- Cal canviar la concepció de l'escola perquè sigui un àmbi t obl igator i , però atract iu, per a la 

majoria dels joves. 

- L'estructura product iva actual de les Illes probablement no pe rmet que bona par t dels joves que 

cursen estudis universitaris es puguin incorpora r al món laboral mit jançant ocupacions pròpies 

dels estudis que hagin cursat. En aquest sentit , s'hauria de potenciar l 'autoocupació, la innovació, la 

mobi l i ta t dels «graduats», i reclamar més presència de persones qual i icades al mercat laboral. 

- Hi ha un grup de joves que estan en situació d'exclusió social i, i n s i t o t , de pobresa. Entre els 

col· lectius joves més vulnerables hi ha els immigrants, amb fills peti ts de famílies monoparentals, 

amb pocs ingressos econòmics i baixa competència professional; joves provinents de famílies de 

risc social o amb patologies que poden der ivar en maltractaments. Moltes vegades, les seves xarxes 

relacionals potencien valors i compor taments vinculats a conductes inadaptades o anòmiques. 

Aquests col· lectius requereixen un plantejament compensator i especí ic basat a augmentar-los 

les opor tun i ta ts d' inserció i les quotes d'igualtat. La característica comuna d'aquests joves és que 

estan exclosos de xarxes de relació i supor t social normali tzades. 

CONCLUSIONS 

L'abandonament escolar és un problema greu a la nostra comuni ta t autònoma que po t d i i cu l t a r 

la cohesió social i posar en risc les t ra jectòr ies d' inserció social d'un nombre notable d'individus. 

L'abandonament no és solament un problema d ' incompl iment de la norma en els nivells obl igatoris 

i de caire formal en els postobl igator is. Generalment , implica una opc ió vital mo l t arriscada i po t ser 

precursora de d i i cu l ta ts poster iors d'índole mo l t diversa. 

Una societat que no faci del coneixement i de la competència personal un valor central està abocada 

a la pèrdua de compet i t iv i ta t i exposada a contingències dif íci lment controlables. 

El cone ixement i la competènc ia social i professional no so lament es generen en l 'àmbit univers i tar i , 

sinó que els altres nivells postobl igator is no universi tar is requere ixen que siguin potenciats, de 

manera que lliguin la seva tasca amb unes opcions laborals determinades. L ' increment de les 

relacions en t re els sectors product ius i els nivells fo rmat ius postobl igator is esdevé un fac to r 

i m p o r t a n t d ' in tegració social, no so lament laboral . En aquest sent i t , l 'empresar iat ha de ser 

consc ient que exig i r qua l i i cac ió al seu personal és un fac to r i m p o r t a n t per m i l lo ra r de la 

compet i t i v i ta t . A més, aquesta qua l i i cac ió s'ha d'adaptar a les exigències de cada lloc de feina, 

però sempre és necessària i po t apor ta r aquest «va lor afegit» que, en con tex tos compet i t ius , po t 

fer t o m b a r la balança cap al costat de la quali tat. 
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