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1. Introducció 
Aquest projecte centra la seva atenció en la incidència que la composició social dels 
centres d'ensenyament -és a dir, l'origen social del seu alumnat- té sobre l'equitat en el 
tram d'escolarització obligatòria del sistema educatiu català. Concretament posa l'accent 
en els efectes que diferents tipus de composicions socials poden tenir sobre el 
rendiment escolar i les expectatives de trajectòria dels estudiants procedents de famílies 
amb un nivell instructiu baix (en aquesta investigació l'origen social de l'alumnat serà 
mesurat pel nivell d'estudis del pare i la mare de l'alumne, atesa la incidència que el 
capital instructiu dels progenitors té sobre els seus resultats acadèmics).  

Per tal d'abordar aquesta qüestió, s’ha realitzat l’anàlisi del 4t d’ESO de quatre IES amb 
un perfil d'alumnat diferenciat; dos IES amb una composició heterogènia i dos amb una 
composició homogènia. Mitjançant l'anàlisi comparada d'aquests contextos escolars, 
s’ha examinat si un major o menor nivell d'heterogeneïtat social a les aules redueix (i en 
quina mesura) els efectes d'un origen social "desfavorable" (un nivell d'estudis dels 
pares baix) sobre dues qüestions centrals de l'evolució de l'alumnat; el seu rendiment 
escolar i les seves expectatives de trajectòria acadèmica post-obligatòria. En els casos 
que alguna d'aquestes dues qüestions, o ambdues, varien en els alumnes de famílies 
menys instruïdes en funció del tipus de composició social del seu entorn escolar 
(modificant les seves disposicions vers la institució escolar), s’ha realitzat una 
aproximació a les possibles causes. És per això que l'anàlisi també aborda la dimensió 
relacional dels alumnes de 4t d’ESO dels IES estudiats per tal d'esbrinar si els efectes 
vénen motivats per l'establiment de xarxes heterogènies (amb relacions significatives 
entre alumnes de famílies amb nivells instructius baixos i elevats) o si es tracta d'un 
efecte "col•lateral", independent del tipus de teixit relacional establert. 

L’objectiu general del projecte ha estat, doncs, conèixer els efectes que la composició 
social del centre educatiu té sobre el rendiment escolar i les expectatives de trajectòria 
acadèmica de l’alumnat procedent d’entorns familiars amb un baix nivell instructiu. En el 
camp de la sociologia de l’educació, des dels estudis pioners de James Coleman als 
anys seixanta, ha estat a bastament contrastada la tesi que la variable explicativa més 
rellevant del rendiment escolar d’un alumne és el seu origen social. És per aquest motiu 
que la composició social del centre té una gran influència sobre els resultats globals que 
aquest obté, generant-se així diferències significatives entre els diferents centres. Però 
més enllà d’aquests efectes agregats de la distribució de l’alumnat entre els centres 
educatius, el projecte centra el seu interès en aquells efectes que la composició social 
té sobre l’esdevenir dels propis alumnes, concretament d’aquells que provenen 
d’entorns familiars poc instruïts. Aquest és un factor determinant a l’hora d’analitzar 
l’impacte que els actuals processos d’accés escolar tenen sobre l’equitat del sistema 
escolar, especialment si tenim en compte la diagnosi de la distribució actual, i la manca 
d’investigacions que hagin abordat aquesta qüestió. 

A més, ha estat objectiu d’aquest projecte copsar si el fet de trobar-se en un context 
escolar més heterogeni té algun tipus d’influència positiva sobre el rendiment dels 
estudiants procedents de famílies poc instruïdes. És per això que s’han analitzat 
diferents tipus de composicions socials; unes més heterogènies, altres més 
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homogènies. Mitjançant l’anàlisi comparativa d’aquestes situacions, s’ha volgut observar 
fins a quin punt una presència significativa d’alumnes de famílies amb un nivell instructiu 
elevat estimula un increment del rendiment i/o de les expectatives al finalitzar 
l’escolarització obligatòria del fills de famílies poc instruïdes. Dit d’altra manera, s’ha 
volgut comprovar si els contextos escolars heterogenis tenen algun tipus d’efecte 
reductor de les desigualtats inherents en la desigual distribució del capital instructiu 
familiar entre l’alumnat.  

En últim lloc, el projecte ha pretès analitzar el tipus de xarxa relacional que es genera 
entre l’alumnat en els diferents contextos objecte d’anàlisi. El present estudi, com 
veurem, posa de manifest que els contextos amb presència significativa d’alumnes de 
famílies amb un nivell d’instrucció elevat tenen algun tipus d’efecte positiu sobre el 
rendiment i/o les expectatives dels alumnes de famílies menys instruïdes. És en aquests 
casos que l’anàlisi de les xarxes relacionals permetrà comprovar si l’establiment de 
relacions significatives entre uns i altres és el factor explicatiu d’aquests efectes, o bé si 
aquests es produeixen simplement per la cohabitació en els mateixos espais 
acadèmics, independentment del tipus de relacions que s’hi estableixin.  

El present estudi s’estructura en 6 apartats, per tal d’aproximar-nos ordenadament als 
objectius que acabem de presentar. En primer lloc, situem el tema de la recerca en el 
marc de debat actual, tot presentant les diferents teories i/o hipòtesis que, per una 
banda, avalen la importància de l’estudi i, per l’altra, estableixen la base sobre la qual es 
construeix aquesta aproximació empírica a l’objecte d’estudi. El segon apartat de 
l’estudi recull la metodologia emprada en el mateix, explicitant els diferents instruments 
d’obtenció de dades i d’anàlisi de les mateixes que donen cos a aquesta recerca.  

El bloc analític se subdivideix en 3 apartats: una primera aproximació quantitativa a les 
realitats dels quatre IES de la mostra permet observar els diferents perfils escollits i, 
alhora, apunta algunes diferències rellevants pel que fa al rendiment i a les expectatives 
acadèmiques a curt i llarg termini dels alumnes de cada centre. Un segon apartat 
engloba l’anàlisi dels aspectes més relacionals a través de l’elaboració dels mapes de 
les relacions establertes pels alumnes de 4t d’ESO dels quatre IES, tot combinant-les 
amb variables com el capital instructiu familiar, la transició a l’educació postobligatòria i 
les seves expectatives acadèmiques a llarg termini; tot això amb l’objectiu de visibilitzar 
algunes de les lògiques relacionals i els seus efectes sobre l’alumnat de perfil instructiu 
més baix. Aquest apartat se subdivideix en dos eixos d’anàlisi: d’una banda, la 
comprensió de les xarxes globals creades en els centres de la mostra i, de l’altra, la 
configuració de les xarxes individuals en què cada alumne de família amb capital 
instructiu baix s’integra. L’objectiu és conèixer els efectes que les variables, d’una 
banda, lligades al centre educatiu i de l’altra, vinculades a les xarxes relacionals més 
properes a l’alumne exerceixen sobre l’alumnat de menor perfil instructiu. En tercer i 
últim lloc, l’anàlisi de les entrevistes permet abordar, amb una perspectiva més 
qualitativa, alguns elements essencials d’anàlisi que queden ocults rere les dades 
quantitatives i les xarxes relacionals però que estan a la base de les mateixes. 
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2. Referències teòriques 
Els efectes de la composició social dels centres educatius sobre el rendiment i les 
expectatives acadèmiques de l’alumnat han estat objecte d’anàlisi en diferents 
investigacions des dels anys 60. La hipòtesi de l’efecte de la composició del centre 
sosté que l’alumnat escolaritzat en escoles on la majoria dels estudiants provenen de 
classe social treballadora té més probabilitats d’aconseguir pitjors resultats acadèmics i 
un inferior nivell d’estudis, que aquells que assisteixen a escoles amb majoria d’alumnes 
de classe mitjana (Nash, 2003). 

El conegut article de James Coleman sobre la igualtat d’oportunitats en educació 
(Equality of educational opportunity, 1966) va ser pioner en contrastar aquesta hipòtesi, 
posant de manifest que l’origen familiar, els antecedents acadèmics i l’entorn dels 
companys d’escola eren els factors que més influïen sobre els resultats acadèmics de 
l’alumnat, així com sobre la seva motivació, les seves aspiracions acadèmiques i 
laborals i les actituds davant l’educació. D’aquesta forma, la influència de la qualitat de 
l’ensenyament, del professorat, de les habilitats i del currículum quedaven en un segon 
terme.  

Les recerques que es van dur a terme en les dècades dels 70 i 80 van confirmar allò 
que l’article de J.Coleman ja apuntava: “els pares i els iguals formen més directament 
les ambicions i tenen més impacte que qualsevol altra font” (citat per Spenner i 
Featherman, 1978).  

Recerques posteriors han aprofundit en diversos aspectes d’aquesta relació. Alguns 
teòrics afirmen que la influència que exerceixen els pares no opera de la mateixa 
manera que l’exercida pels iguals. Així, mentre els pares influeixen mitjançant 
l’encoratjament explícit a assolir un nivell educatiu determinat, els iguals ho fan des 
d’una posició d’exemples a seguir (Spenner i Featherman, 1978). Altres recerques, en 
analitzar la influència dels pares i els iguals, han inclòs variables de control com 
l’estatus socioeconòmic, el capital instructiu familiar i les habilitats acadèmiques dels 
estudiants; essent totes elles variables que tenen un efecte positiu en l’increment de les 
aspiracions dels estudiants. Altres variables que també introdueixen variacions en 
aquesta relació són la raça i l’ètnia, residir en una zona rural i el sexe (Hallinan i 
Williams, 1990; Sarigiani et al., 1990; Sewell and Shah, 1967; Marini, 1978).  

En les darreres dècades, les investigacions entorn als efectes de la composició social 
han girat al voltant de dos tipus d’efectes. Per una banda, trobem aquelles recerques 
que han analitzat l’efecte dels companys de centre i/o de grup-classe en la construcció 
de les expectatives acadèmiques i el rendiment dels alumnes. La hipòtesi central és 
l’existència d’un cert contagi d’expectatives acadèmiques des dels alumnes de major 
perfil instructiu familiar cap a aquells alumnes de famílies menys intruïdes, alhora que 
aquests alumnes també adquireixen unes lògiques de rendiment que corresponen a les 
dels estudiants de major capital instructiu.  

Per altra banda, existeixen algunes recerques que expliquen els efectes de la 
composició social en base als canvis que es produeixen en les dinàmiques d’aula i les 



Efectes de la composició social dels centres d’ensenyament obligatori  
sobre el rendiment i les expectatives de l’alumnat 

 
 

 8

condicions en què té lloc l’ensenyament del grup-classe. En aquest sentit, s’apunta que 
un grup-classe conformat per fills de famílies amb un major nivell instructiu genera unes 
dinàmiques de treball més afavoridores per a un desenvolupament acadèmic més 
elevat, així com unes majors expectatives del professorat vers el grup-classe, fet que 
acaba incrementant les expectatives acadèmiques del grup en el seu conjunt, essent els 
principals beneficiats els alumnes que provenen de famílies amb un nivell d’instrucció 
més baix. Tot seguit, aprofundim breument en aquestes dues vessants de la mirada a 
l’efecte composició social a partir de les aportacions d’alguns autors en concret.  

Buchmann i Dalton (2002), en una investigació realitzada a 12 països, van analitzar els 
efectes de les actituds dels companys i dels pares en els resultats acadèmics i les 
aspiracions educatives dels estudiants. L’estudi introduïa com a variable d’anàlisi la 
comprensivitat dels sistemes educatius de cada país, és a dir, el moment en què 
l’alumnat és adreçat als itineraris de formació acadèmica i de formació professional. Els 
resultats mostren que, tant les actituds de pares i companys, com les relacions que els 
estudiants estableixen, exerceixen influència sobre les aspiracions educatives en 
aquells països en què el sistema educatiu és més comprensiu, com és el cas, per 
exemple, d’Estats Units, Espanya i Noruega. Aquesta influència, però, gairebé no 
existeix en aquells països en què el sistema educatiu separa més aviat l’alumnat segons 
les seves capacitats entre l’itinerari d’educació professional i l’itinerari d’educació 
acadèmica (per exemple, França, Alemanya i Grècia).  

Caldas i Bankston (1997) van demostrar que un context escolar format per companys 
que provenen de famílies amb un estatus relativament alt contribueix significativament 
als resultats acadèmics en l’educació secundària, independentment de l’estatus 
socioeconòmic o raça de la pròpia família. Teddlie i Reynolds (2000) reafirmen les 
conclusions de Caldas i Bankston, afegint que també els resultats acadèmics anteriors 
influeixen positivament en els resultats acadèmics presents (els alts resultats en el 
passat estimulen millors resultats en el present). Aquests autors afegeixen que la 
influència de la composició del centre i dels antecedents acadèmics és superior a la que 
poden exercir les habilitats acadèmiques i l’origen socioeconòmic de l’alumne.  

Thrupp (1999), per la seva banda, va detectar que la composició dels centres estudiats 
exercia influència sobre les capacitats de l’alumnat, en el sentit que els alumnes de 
centres educatius de perfil socioeconòmic elevat presentaven unes majors capacitats, 
essent capaços de fer front a tasques més difícils i de fer servir amb major freqüència 
recursos educatius al marge dels proporcionats pel professor. Aquest estudi conclou 
que una composició heterogènia de l’escola sembla impactar en els processos escolars 
de tal manera que els resultats acadèmics de l’alumnat es redueixen en entorns de baix 
nivell econòmic, i a la inversa, s’estimulen en entorns de classe mitjana. L’estudi exposa 
que aquest impacte de la composició social del centre és acumulatiu, és a dir, l’efecte 
de cada curs es suma al de l’anterior i estira (cap amunt o cap avall, depenent del 
context del centre) els resultats acadèmics dels alumnes de forma progressiva. A partir 
d’aquesta anàlisi, l’autor apunta algunes de les avantatges d’assistir a una escola on la 
majoria de l’alumnat és d’estatus socioeconòmic elevat, afirmant que aquestes estan 
relacionades amb els processos de direcció i d’organització, com ara l’existència de 
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menys problemes de disciplina, alts nivells de conformitat de l’alumnat, rutines diàries 
més eficients, etc.  

Aquestes investigacions de caràcter quantitatiu han aportat evidència estadística sobre 
la relació entre la composició social del centre i/o del grup-classe i els resultats 
acadèmics obtinguts per l’alumnat. Altres autors han dut a terme recerques de caràcter 
qualitatiu amb l’objectiu d’analitzar els processos subjacents a aquest efecte, 
directament relacionats amb la segona dimensió d’anàlisi a la qual fèiem referència 
anteriorment: la relació entre la composició social i els processos educatius que 
s’esdevenen dins de l’escola.  

Opdenaker i van Damme (2001), sobre la relació de la composició de l’escola i les 
característiques dels processos escolars i el seu efecte en els resultats de 
matemàtiques, afirmen que hi ha relacions importants entre la composició de l’escola i 
les variables de processos escolars en els instituts d’educació secundària. És a dir, la 
composició social de l’escola (mesurada a partir de l’habilitat mitjana i l’estatus 
socioeconòmic) està positivament correlacionada amb una atmosfera d’aprenentatge 
ordenada i amb la cooperació entre professors, processos que influirien positivament en 
els resultats acadèmics de l’alumnat. A més a més, la composició social de l’escola té 
un efecte addicional positiu sobre els resultats acadèmics individuals. 

Altres estudis manifesten que la composició del grup-classe o del centre educatiu 
influeix en el treball del professorat (Dar i Dreeben, 1983), en l’oferta curricular de 
l’escola i les polítiques que assignen l’alumnat a cada classe (Bryk et al. 1990), i en els 
processos educatius, d’organització i de direcció de l’escola (Thrupp, 1999). L’estudi de 
Willms (1992) conclou que els centres educatius formats per un alumnat de classe 
social mitjana tenen més probabilitats de tenir el suport dels pares, menys problemes de 
disciplina, una atmosfera més favorable per l’aprenentatge i de retenir el millor 
professorat i el més motivat.  

D’altres autors creuen que aquest efecte és causat o bé per les diferències en la qualitat 
del professorat (els pitjors professors tenen més probabilitats d’acabar en escoles 
menys atractives) o bé per les respostes dels estudiants i pel context que es crea en 
una classe on la majoria de l’alumnat prové de classe treballadora (Nash 2003). 

Les recerques que investiguen els efectes de la composició social sobre el rendiment 
acadèmic i les expectatives de l’alumnat han estat nombroses, tant en el context 
europeu com l’anglosaxó. Tot i això, no es pot dir que hagi estat així en l’entorn català i 
espanyol.  

De les escasses publicacions que tracten aquest efecte, és interessant l’Informe Pisa 
2003 a Espanya, en el qual es destaca la incidència que té la composició social del 
centre sobre el rendiment en matemàtiques de l’alumnat. Aquesta incidència és clara, 
per exemple, en analitzar de forma més aprofundida les diferències entre els resultats 
obtinguts pels alumnes escolaritzats en centres privats i aquells que estudien en centres 
públics: si es detreu l’efecte individual del factor socioeconòmic i cultural la diferència de 
resultats entre els centres privats i els públics es redueix sis punts, passant de 32 a 26. 
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Si addicionalment es detreu el nivell d’aquest factor mitjà del centre, la diferència es 
redueix en 25 punts, passant a ser d’1 punt, diferència estadísticament no significativa 
(MEC, 2004). L’anàlisi dels resultats de l’estudi PISA 2003 a Catalunya, mostra que, en 
el cas català, en aplicar la detracció de l’estatus socioeconòmic i cultural per individus la 
diferència entre centres públics i privats es redueix de 29 a 16 punts, mentre que amb la 
detracció d’aquest factor agregat per centres la diferència es redueix fins als 7 punts 
(Ferrer, F., Ferrer, G., i Castel, 2005). Aquestes dades reafirmen, doncs, la importància 
que la composició social dels centres exerceix sobre el rendiment individual dels 
alumnes. Ara bé, si es tracta d’un efecte directe (la coexistència amb alumnes de major 
origen instructiu comporta el contagi d’unes majors expectatives acadèmiques) o 
indirecte (un major origen instructiu implica un millor clima per a l’aprenentatge o unes 
expectatives més elevades per part del professorat) és quelcom no tractat en l’Informe 
Pisa però de gran interès en la present recerca.  
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3. Metodologia 
Per tal d’abordar empíricament l’objecte d’estudi d’aquesta recerca s’ha plantejat una 
metodologia de caràcter qualitatiu focalitzada en quatre centres catalans d’ensenyament 
secundari. S’ha apostat, doncs, per un enfocament metodològic “micro” que permeti 
copsar de forma directa la incidència que la composició social de l’aula té sobre 
l’alumnat procedent d’entorns familiars poc instruïts. En aquest sentit, la realització 
d’entrevistes semi-estructurades a una part de l’alumnat i del professorat d’aquests 
centres ha configurat el corpus central del treball de camp a desenvolupar en cadascun 
dels quatre IES. Atès que en finalitzar l’escolarització obligatòria té lloc una primera 
materialització de les expectatives de trajectòria acadèmica de l’alumnat (itinerari 
acadèmic, itinerari professional o abandonament dels estudis), hem considerat pertinent 
focalitzar l’anàlisi en els alumnes de 4t d’ESO. 

Una aproximació d’aquestes característiques a l’objecte d’estudi, al marge de permetre 
mesurar efectes sobre rendiments i expectatives, ha facilitat també un major control dels 
factors que tenen influència sobre aquestes dues qüestions, alhora que ha aportat 
informació rellevant per a la comprensió del tipus de processos i dinàmiques que 
provoquen aquests efectes. En aquest sentit, un dels aspectes que han centrat la nostra 
atenció han estat les xarxes relacionals que es generen entre els alumnes i que 
permeten visibilitzar alguns elements ocults rere les estadístiques.  

Els centres seleccionats configuren una mostra variada en base al perfil del seu 
alumnat, permetent contrastar situacions de composició social heterogènia amb 
situacions de composició social homogènia. Així la mostra està composada per:  

 
a) 2 IES amb un nivell d’heterogeneïtat social significatiu a 4t d’ESO: tots dos 

compten entre el seu alumnat amb una diversitat de perfils socioeconòmics però es 
diferencien entre ells per la preeminència dins de l’heterogeneïtat de famílies de 
capital instructiu elevat o de famílies de baix capital instructiu, un centre per a cada 
cas.  

 
b) 2 IES amb un nivell d’homogeneïtat social significatiu a 4rt d’ESO; un dels IES 

conformat, en la seva majoria, per alumnat de famílies amb un baix capital 
instructiu, i l’altre amb una presència majoritària d’alumnat procedent d’entorns 
familiars amb nivell instructius elevats i uns pocs alumnes de famílies amb un nivell 
instructiu baix.     

 
En base a aquests criteris s’han seleccionat els següents 4 IES: 

 IES A1: centre d’educació secundària públic que escolaritza un percentatge 
important d’alumnes procedents de famílies amb un capital instructiu elevat. Es tracta 
d’un IES ubicat a prop d’una universitat pública catalana, al qual assisteix un 
percentatge important dels fills de la comunitat universitària i altres famílies del 

                                                 
1 Per tal de garantir el principi de confidencialitat i l’anonimat dels alumnes i professors que han estat entrevistats, al 
llarg del text no s’esmentaran els noms dels centres i s’utilitzaran lletres per distingir-los.  
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municipi amb un nivell d’estudis mitjà elevat. Com veurem amb més detall en l’apartat 
4.2, la seva composició social està conformada per una gran majoria de pares amb 
estudis secundaris postobligatoris i estudis superiors i una petita minoria de famílies 
amb estudis obligatoris. Podríem etiquetar-lo com un centre de “perfil social homogeni 
elevat”. 
 

 IES B: centre d’educació secundària públic ubicat en una ciutat mitjana de l’àrea 
metropolitana de Barcelona de perfil socioeconòmic elevat. Es tracta d’un centre 
socialment més heterogeni, amb un capital instructiu familiar mitjà inferior al centre A, 
però superior als centres C i D.  
 

 IES C: centre d’educació secundària públic ubicat en una ciutat mitjana de 
tradició obrera amb una presència important de famílies procedents del fenòmens 
migratori dels anys 60 i 70. Aquest centre també presenta un nivell d’heterogeneïtat 
significativa, malgrat presentar un nivell instructiu mitjà inferior al centre B.  
 

 IES D: centre d’educació secundària públic ubicat en un barri perifèric de tradició 
obrera d’una ciutat de la província de Barcelona. Aquest centre presenta una 
composició social que podem catalogar d’”homogènia” en la mesura que hi tenen una 
forta presència les famílies amb un nivell d’estudis obligatoris o sense estudis, així 
com una menor presència de famílies amb un capital instructiu elevat.  

 

En primer lloc s’han dut a terme entrevistes exploratòries amb els directors/es dels 
quatre IES i/o els tutors/es de 4t d’ESO per tal de conèixer el perfil de l’alumnat del 
centre i constatar que aquests s’ajustaven als criteris mostrals esmentats. Posteriorment 
s’ha administrat un qüestionari a tots els alumnes de 4t d’ESO dels quatre IES per tal de 
conèixer el nivell instructiu dels pares i mares dels alumnes, la seva professió, el país de 
naixement, els usos lingüístics, les expectatives de cara a la transició a l’educació 
postobligatòria i les expectatives acadèmiques a llarg termini. Aquestes dades han 
permès determinar la composició social del centre, la composició social dels diferents 
grups-classe de 4t d’ESO dels instituts, així com observar les expectatives acadèmiques 
de l’alumnat. Aquestes dades han estat complementades amb els nivells d’acreditació 
dels alumnes en finalitzar el curs i l’opció acadèmica finalment materialitzada de cara al 
curs vinent (batxillerat, cicles formatius, PGS, repetició de curs...), dades facilitades pels 
propis centres educatius.  

En els qüestionaris administrats també s’han recollit dades referents a la xarxa 
relacional dels alumnes, per tal de conèixer el conjunt del teixit relacional dels centres i 
poder així analitzar els efectes de les agrupacions relacionals sobre les expectatives 
dels alumnes. En aquest sentit, la pregunta nº11 del qüestionari demanava als alumnes 
que indiquessin aquells companys amb els qui tenen més relació (entre 1 i 10 alumnes), 
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quan els van conèixer i de què es coneixen2. El qüestionari finalment administrat als 
alumnes és el següent:  

 

 

 
CODI DE L’ALUMNE  

 
 
 
1. Quin és el nivell d’estudis del teu pare i la teva mare?  
 (marca amb una X el nivell d’estudis més elevat) 
 

Nivell d’estudis  Pare  Mare 
No sap llegir ni escriure       

Primària incompleta       

Estudis obligatoris o fins els 16 anys 
(Primària completa, EGB, FP 1r Grau, ESO, Programa de Garantia Social) 

 
  

 
  

Estudis secundaris postobligatoris a partir dels 16 anys              
(Cicle formatiu de Grau Mig i Superior, Batxillerat, FP 2n Grau, BUP i COU) 

 
  

 
  

Estudis Superiors (Diplomatura, llicenciatura o doctorat)                  
  

 
  

 

2. Quina és la professió del teu pare?  

(pots descriure la seva professió, el tipus de feina que realitza o el tipus d’empresa en la que 
treballa. Exemples: treballa d’administratiu en un ajuntament / té una botiga de roba / és gerent 
d’una empresa / dentista, té una consulta privada / electricista, treballa com a autònom / etc.) 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

3. I de la teva mare?  
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 
                                                 
2 Per tal de recollir aquestes dades tot garantint l’anonimat de l’alumnat s’ha utilitzat un llistat de codis que ha estat 
facilitat pels tutors/es d’aula als alumnes, permetent així que els alumnes poguessin identificar els seus companys 
sense haver d’explicitar els seus noms i cognoms en el qüestionari. 
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4. Quina llengua parles a casa?  
 (marca només una resposta) 
 

 Només català             Català i una altra llengua 
    
 Més català que castellà    Castellà i una altra llengua 
    
 Tant català com castellà        Català, castellà i una altra llengua 
    
 Més castellà que català         Només una altra llengua 
    
 Només castellà            Altres situacions 

 

5. Quina llengua fas servir habitualment fora de les classes? 
 (marca només una resposta)  
 

 Només català             Català i una altra llengua 
    
 Més català que castellà    Castellà i una altra llengua 
    
 Tant català com castellà        Català, castellà i una altra llengua 
    
 Més castellà que català         Només una altra llengua 
    
 Només castellà            Altres situacions 

 

6. On has nascut?  
 

  A Catalunya 
  A la resta de l’Estat Espanyol  
  En un altre país:____________________________________ 

 
 
7. I el teu pare? 
 

  A Catalunya 
  A la resta de l’Estat Espanyol  
  En un altre país:____________________________________ 

 
8. I la teva mare? 
 

  A Catalunya 
  A la resta de l’Estat Espanyol  
  En un altre país:____________________________________ 
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9. Què t’agradaria estudiar l’any vinent? 
  (marca només una resposta)  
 

 Batxillerat 
  
 Algun Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
  
 Algun Programa de Garantia Social 
  
 Repetir 4t ESO 
  
 Res 

 

10. Fins a quin nivell educatiu t’agradaria estudiar? 

 (marca només una resposta) 
 

 Batxillerat 
  
 La Universitat 
  
 Algun Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
  
 Algun Cicle Formatiu de Grau Superior 
  
 Algun Programa de Garantia Social 
  
 ESO 

 

11. Indica el nom i cognom dels alumnes de 4rt d’ESO (de qualsevol classe) amb qui tens 
més relació: 

(Pots posar entre 1 i 10 alumnes, és important que siguin realment aquells amb qui tens 
una relació més estreta) 

Quan us vau conèixer? De què us coneixeu? 
Codi de 
l’alumne 

Abans 
de 

l’ESO 

1r 
ESO 

2n 
ESO 

3r 
ESO 

4t 
ESO 

Anàvem 
junts a la 
mateixa 
classe 

De l’institut 
però de 

diferents 
classes 

De fora 
de 

l’institut 
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Una vegada administrat el qüestionari s’han realitzat les entrevistes semi-estructurades 
als alumnes. La selecció d’alumnes a entrevistar s’ha realitzat a partir de les pròpies 
dades recollides als qüestionaris. A partir d’aquestes dades s’han seleccionat alumnes 
amb diferents capitals instructius familiars -prioritzant aquells amb menor capital 
instructiu familiar- i amb expectatives acadèmiques de cara al curs vinent i a llarg termini 
diferenciades. En aquest sentit, un dels objectius prioritaris en la selecció dels alumnes 
a entrevistar ha estat contrastar els casos d’alumnes fills de famílies poc instruïdes amb 
unes expectatives elevades amb els alumnes d’un origen social similar però amb unes 
expectatives acadèmiques més baixes. En total s’han entrevistat 64 alumnes; 14 a l’IES 
A, 18 a l’IES B, 14 a l’IES C i 18 a l’IES D.  

Taula 1. Alumnes entrevistats a l’IES A 
IES A 

Codi Capital instructiu 
familiar 

Transició a l’educació 
obligatòria 

Expectatives acadèmiques 
a llarg termini 

3a Sec. postobligatòria Batxillerat Universitat 
4a Sec. postobligatòria Batxillerat Universitat 
6a Sec. postobligatòria Batxillerat Universitat 
11a Obligatoris Repetir CFGS 
17a Obligatoris CFGM Universitat 
19a Sec. Postobligatòria Batxillerat Universitat 
23a Sec. Postobligatòria CFGM CFGS 
26a Superiors Batxillerat Universitat 
29a Sec. Postobligatòria Batxillerat Universitat 
6b Sec. Postobligatòria Batxillerat Universitat 
7b Obligatoris Batxillerat Universitat 
11b Sec. Postobligatòria Batxillerat Universitat 
20b Sec. Postobligatòria Batxillerat Universitat 
25b Obligatoris Batxillerat CFGS 
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Taula 2. Alumnes entrevistats a l’IES B 
IES B 

Codi Capital instructiu 
familiar 

Transició a l’educació 
obligatòria 

Expectatives acadèmiques 
a llarg termini 

8a Obligatoris CFGM Universitat 
10a Obligatoris CFGM Universitat 
1c Obligatoris Batxillerat Universitat 
3c Obligatoris Batxillerat Universitat 
4c Superiors Batxillerat Universitat 
11c Obligatoris Batxillerat Universitat 
12c Superiors Batxillerat Universitat 
13c Sec. Postobligatòria Batxillerat Universitat 
18c Obligatoris Batxillerat Universitat 
21c Superiors Batxillerat Universitat 
27c Obligatoris Batxillerat Batxillerat 
1d Obligatoris Batxillerat Universitat 
2d Sec. Postobligatòria Batxillerat Universitat 
4d Sec. Postobligatòria Batxillerat Universitat 
12d Obligatoris CFGM CFGS 
15d Obligatoris Batxillerat Universitat 
18d Superiors Batxillerat Universitat 
25d Obligatoris Batxillerat Universitat 

 
 
Taula 3. Alumnes entrevistats a l’IES C 

IES C 

Codi Capital instructiu 
familiar 

Transició a l’educació 
obligatòria 

Expectatives acadèmiques 
a llarg termini 

1a Obligatoris Batxillerat Universitat 
3a Obligatoris Repetir Universitat 
6a Obligatoris Batxillerat Universitat 
8a Obligatoris Batxillerat CFGS 
11a Obligatoris CFGM Universitat 
12a Sec. Postobligatòria Batxillerat Universitat 
14a Obligatoris CFGM Universitat 
16a Obligatoris Batxillerat Universitat 
17a Obligatoris No contesta Universitat 
21a Obligatoris Batxillerat Universitat 
23a Incomplerts CFGM CFGM 
26a Obligatoris Batxillerat Universitat 
29a Obligatoris Batxillerat Universitat 
30a Sec. Postobligatòria Batxillerat CFGS 
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Taula 4. Alumnes entrevistats a l’IES D 
IES D 

Codi Capital instructiu 
familiar 

Transició a l’educació 
obligatòria 

Expectatives acadèmiques 
a llarg termini 

7a Incomplerts CFGM Universitat 
2b Incomplerts PGS CFGM 
3b Obligatoris Batxillerat Universitat 
7b Obligatoris CFGM CFGS 
10b Obligatoris CFGM CFGS 
11b Obligatoris Batxillerat Universitat 
12b Obligatoris Batxillerat Batxillerat 
13b Obligatoris CFGM CFGS 
15b Obligatoris Batxillerat Batxillerat 
17b Obligatoris CFGM Universitat 
1c Obligatoris Batxillerat CFGS 
2c Obligatoris CFGM CFGS 
3c Obligatoris CFGM Universitat 
4c Obligatoris CFGM Batxillerat 
5c Obligatoris CFGM Universitat 
6c Obligatoris Batxillerat Universitat 
8c Obligatoris Batxillerat Universitat 
15c Obligatoris Batxillerat Universitat 

 
 

Les entrevistes han estat orientades a l’obtenció d’informació en relació a la percepció 
dels alumnes sobre el seu rendiment acadèmic, les seves disposicions vers la institució 
escolar, la construcció de les seves expectatives acadèmiques i la influència exercida 
per la família, els amics i l’escola. També s’han incorporat aspectes relacionats amb el 
seu grup d’iguals i la seva xarxa relacional per tal de conèixer els processos de 
configuració de la mateixa, les distàncies i proximitats amb alumnes procedents de 
famílies amb capital instructiu elevat, així com la seva percepció sobre la posició que 
ocupen en el conjunt de l’entramat relacional del grup-classe i del conjunt del curs. Així, 
les entrevistes han estat dividides en tres grans blocs: afecció/desafecció escolar, 
expectatives acadèmiques i laborals i xarxes relacionals. El guió que ha orientat les 
entrevistes semi-estructurades amb els alumnes ha estat el següent: 
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Afecció/desafecció escolar 

1. Què opines de l’institut? T’agrada venir-hi? Per què?  

2. Què és el que t’agrada més de l’institut i què és el que t’agrada menys?  

3. Què opines dels professors/es? Quina relació tens amb ells?  

4. Penses que és útil el que t’ensenyen? Per a què? 

5. Per a què penses que et servirà el teu pas per l’institut? (valors instrumentals, valors 

expressius) 

6. Com t’està anant el curs (notes)? Creus que aprovaràs l’ESO?  

7. Què fas quan surts de l’institut? Dediques moltes hores a estudiar? 

8. Els teus pares t’estan molt a sobre amb el tema dels estudis? (control dels deures, horaris 

estrictes d’estudi..)  

9. Comenteu amb els teus pares el que fas a l’institut? (assignatures, profes, exàmens, 

companys…) 

10. Quan tens dubtes (per fer els deures, per exemple) a qui consultes? (pares, germans, 

amics, profes…)  

11. Què et diuen els teus pares quan arriben les notes? Els hi semblen bé les notes que 

treus?  

12. Penses què és important acabar l’ESO? Penses que ja és suficient o que cal estudiar 

alguna cosa més? Per què? 

Expectatives acadèmiques i laborals  

1. Què t’agradaria estudiar quan acabis l’ESO? Què estudiaràs quan acabis l’ESO?  

2. Per què has triat aquesta opció i no una altra? Valora els aspectes positius i negatius de 

les diferents opcions (Batxillerat, Cicles, PGS, mercat laboral…).  

3. Penses que la gent que va a Batxillerat i la que va a Cicles són diferents? En què?  

4. Quan vas prendre la decisió? La vas prendre tu sol o amb els teus pares?  

5. Qui et va informar de les diferents opcions que tenies?  

6. Vas demanar consell a algun professor/a abans de prendre la decisió? Els profes t’han dit 

què és el què més et convé? (referència als serveis d’orientació professional: tutors, 

coordinadors pedagògics… treball d’orientació fet en hores de tutoria)  

7. Fins a quin nivell educatiu t’agradaria estudiar? Fins a quin nivell educatiu penses que 

estudiaràs? 

8. T’agradaria anar a la Universitat? Per què? Quins avantatges i quins inconvenients té? 
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Coneixes algú que hi hagi anat? (referents familiars, amics…) 

9. Què en pensen els teus pares? Fins a quin nivell els agradaria que estudiessis? Et 

pressionen perquè estudiïs fins a un determinat nivell o volen que estudiïs fins on tu vulguis? 

Els hi agradaria que anessis a la Universitat? T’han dit perquè?  

10. Quina professió o quin tipus de feina t’agradaria tenir? Per què? 

11. Com l’has coneguda? Què coneixes d’aquesta professió/feina? Coneixes algú que hi 

treballi? (referents familiars, amics…)  

12. Què en pensen els teus pares? Què els hi agradaria que fessis? Estan d’acord amb el què 

has triat, o preferirien una altra cosa?  

13. Et deixen que triïs lliurement o miren d’incidir en la teva decisió? En quin sentit? 

 

Xarxes relacionals 

1. Qui són els teus amics de l’institut? Amb qui vas a l’hora del pati?  

2. Perquè prefereixes anar amb aquests i no amb uns altres? Quins diries que són els 

aspectes que us uneixen? Què teniu en comú?  

3. Us heu conegut a classe, a l’institut o fora de l’institut? Sou del mateix barri? 

4. Els amics de l’institut també són els teus amics de fora de l’institut? Us veieu fora de 

l’institut, o quedes amb una altra gent?  

5. Que faran l’any vinent els teus amics? Continuaran estudiant? Què? [amics de 

l’institut/amics de fora de l’institut, si n’hi ha] 

6. Entre vosaltres parleu del vostre futur acadèmic i professional? Vas parlar amb ells abans 

de decidir que estudiaries l’any vinent? Vas consultar algun amic en particular? 

7. A què es volen dedicar els teus amics? Són coses semblants a les que tu vols fer? 

8. Et relaciones amb tots els teus companys i companyes de classe?  

9. Amb qui no et relaciones o hi mantens molt poc contacte? Què diries que és el que més et 

diferencia d’ells?  

10. Tens alguns “bons amics” a classe que no formin part del teu grups d’amics de l’institut? 

Qui?  

11. Penses que són molt diferents a tu i els teus amics? En què? Quin tipus de relació teniu?  
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4. Composició social dels centres i expectatives de 
l’alumnat 

4.1. Anàlisi comparada entre centres 

Com hem comentat en l’apartat metodològic, els quatre centres de la mostra responen a 
perfils diferents d’alumnat pel que fa a la seva composició social, havent escollit dos 
centres amb un perfil d’alumnat força homogeni (l’IES A homogeni de perfil instructiu 
familiar elevat i l’IES D integrat per alumnes de baix capital instructiu familiar) i dos 
centres conformats per una població escolar heterogènia (l’IES B heterogeni amb major 
presència d’alumnat de famílies amb estudis postobligatoris i l’IES C amb percentatges 
més elevats de pares amb estudis obligatoris). Dediquem aquest apartat a una 
descripció comparada més aprofundida d’aquests quatre centres que ens permeti 
començar a entreveure les principals diferències entre ells, tant pel que fa a composició 
social com a altres variables com l’acreditació, les expectatives acadèmiques a curt i 
llarg termini i la transició a l’educació postobligatòria.  

4.1.1. Composició social 

En la taula 5 i el gràfic 1 podem observar la distribució de l’alumnat de cada un dels 
centres respecte el nivell màxim d’estudis dels pares. Com apuntàvem en l’apartat 
metodològic, hem mirat de cercar-ne quatre amb composicions socials contrastades. 
Així, la mostra de centres està formada per dos IES (A i D) amb una composició social 
força homogènia (a l’IES A les famílies amb estudis secundaris postobligatoris i 
superiors superen el 90% i a l’IES D les famílies sense estudis o amb estudis obligatoris 
superen el 60%), i dos IES (B i C) amb una composició social més heterogènia (l’IES B 
és un centre heterogeni amb un capital instructiu global força elevat i l’IES C, un centre 
que podem considerar heterogeni però amb un capital instructiu familiar més baix). 
Entrem amb major profunditat a analitzar les diferències en la composició social entre 
els IES seleccionats.  

En la composició de l’IES A predomina l’alumnat amb pares amb estudis superiors 
(59,2%), seguit de l’alumnat amb pares amb estudis secundaris postobligatoris (32,7%) i 
amb estudis obligatoris (8,2%). A l’IES B també és predominant l’alumnat amb pares 
amb estudis superiors, però en un percentatge inferior al de l’IES A: 48,6%. Els alumnes 
els pares dels quals tenen estudis obligatoris, són el segon grup més nombrós (25,7%), 
seguit del grup amb pares amb estudis secundaris postobligatoris (24,3%). Els alumnes 
amb pares sense estudis són pràcticament inexistents.  

A l’IES C observem que el percentatge d’alumnes amb pares amb estudis superiors és 
notablement inferior al dels centres A i B: un 16,2%. Els grups d’alumnes més 
nombrosos són aquells que tenen pares amb estudis postobligatoris (39,2%) i 
obligatoris (36,5%). Malgrat ser un grup minoritari, també trobem presència de famílies 
sense estudis (8,1%). Per últim, el grup amb major pes a l’IES D és aquell que els seus 
pares tenen un nivell d’estudis obligatoris (43,9%). Un 26,8% de l’alumnat té pares amb 
estudis secundaris postobligatoris, un 9,8% estudis superiors i un 19,5% sense estudis.  
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Taula 5. Capital instructiu familiar per centre 

Centre 
Capital instructiu familiar 

IES A IES B IES C IES D 
Total

n 0 1 6 8 15
Sense estudis 

%  ,0 1,4 8,1 19,5 6,3
n 4 19 27 18 68

Estudis obligatoris 
%  8,2 25,7 36,5 43,9 28,6
n 16 18 29 11 74Estudis secundaris 

postobligatoris %  32,7 24,3 39,2 26,8 31,1
n 29 36 12 4 81

Estudis superiors 
%  59,2 48,6 16,2 9,8 34,0
n 49 74 74 41 238

Total 
%  100 100 100 100 100

 
 
Gràfic 1. Capital instructiu familiar per centre 

 
 
En els següents apartats, les categories referides a la variable capital instructiu familiar 
“sense estudis” i “estudis obligatoris” són analitzades de manera conjunta, ja que són 
poc significatives les diferències existents entre aquests dos perfils per a les variables 
analitzades en aquesta recerca. Així doncs, mantindrem les quatre categories quan ens 
referim en exclusiva a la composició social de cada centre però treballarem amb només 
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tres categories quan les creuem amb qualsevol altra variable per tal de facilitar la seva 
comprensió.  

4.1.2. Nivells d’acreditació de l’alumnat 

La taula 6 i el gràfic 2 indiquen el nivell d’acreditació de cada un dels centres. Es pot 
observar que l’IES A és el centre on acredita una major part de l’alumnat (94,1%) i l’IES 
C on n’acredita un percentatge menor (68,9%). A l’IES A acredita un 93,2% i a l’IES D 
un 88,1%. Tot i que hi ha una relació clara entre el la composició social del centre i el 
nivell d’acreditació (a més capital instructiu familiar, més percentatge d’alumnat 
acreditat, i viceversa), cal dir que també hi juga un paper important la política seguida 
pels centres pel que fa a la repetició i/o promoció de curs dels alumnes. Així, algunes de 
les diferències entre centres poden respondre, en part, més a lògiques internes del 
centre, que a diferències de rendiment dels alumnes. 

Taula 6. Acreditació per centre 

Centre 
Acreditació 

IES A IES B IES C IES D 
Total 

n 48 69 51 37 205
Acreditat 

%  94,1 93,2 68,9 88,1 85,1
n 3 5 19 5 32

No acreditat 
%  5,9 6,8 25,7 11,9 13,3
n 0 0 1 0 1

Baixa 
%  ,0 ,0 1,4 ,0 0,4
n 0 0 3 0 3

NC 
%  ,0 ,0 4,1 ,0 1,2
n 51 74 74 42 241

Total 
%  100 100 100 100 100
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Gràfic 2. Acreditació per centre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tenint en compte el nivell d’estudis dels pares, els resultats dels quatre centres indiquen 
que el 84,3% del total de l’alumnat amb pares amb estudis obligatoris acredita (taula 7). 
Aquest percentatge baixa al 78,4% per a l’alumnat amb pares amb estudis secundaris 
postobligatoris. El 91,5% de l’alumnat amb pares amb estudis superior acredita. Per 
analitzar les dades segons nivell d’estudis dels pares per a cada un dels centres, 
s’haurà de tenir en compte el número absolut d’alumnat que hi ha en cadascuna de les 
categories en cada centre, ja que, com s’observarà, varia bastant d’un centre a un altre i 
pot portar a fer interpretacions poc rigoroses.  
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Taula 7. Acreditació segons capital instructiu familiar per centre 

Centre Capital instructiu 
familiar 

Acreditació  
IES A IES B IES C IES D 

Total 

n 3 19 26 22 70
Acreditat 

% 75 95 78,8 84,6 84,3
n 1 1 6 4 12

No acreditat 
% 25 5 18,2 15,4 14,5
n 0 0 1 0 1

NC 
% ,0 ,0 3,0 ,0 1,2
n 4 20 33 26 83

Sense estudis o 
estudis obligatoris 

Total 
% 100 100 100 100 100
n 15 16 16 11 58

Acreditat 
% 93,8 88,9 55,2 100 78,4
n 1 2 12 0 15

No acreditat 
% 6,3 11,1 41,4 ,0 20,3
n 0 0 1 0 1

NC 
% ,0 ,0 3,4 ,0 1,4
n 16 18 29 11 74

Estudis secundaris 
postobligatoris 

Total 
% 100 100 100 100 100
n 28 34 9 3 74

Acreditat 
% 96,6 94,4 75 75 91,4
n 1 2 1 1 5

No acreditat 
% 3,4 5,6 8,3 25,0 6,2
n 0 0 1 0 1

Baixa 
% ,0 ,0 8,3 ,0 1,2
n 0 0 1 0 1

NC 
% ,0 ,0 8,3 ,0 1,2
n 29 36 12 4 81

Estudis superiors 

Total 
% 100 100 100 100 100

 
Analitzant aquestes dades per a cada un dels centres, s’observa que l’IES B i l’IES D 
estan per sobre de la mitjana d’alumnes amb pares amb estudis obligatoris acreditats, 
amb un 95% i un 84,6% respectivament. El percentatge baixa fins al 78,8% a l’IES C i al 
75% a l’IES A. S’ha de tenir en compte a l’hora d’interpretar els percentatges d’aquest 
últim centre que només hi ha 4 alumnes que provinguin de famílies amb aquest capital 
instructiu. En relació a l’alumnat amb pares amb estudis secundaris postobligatoris, 
acredita en un 100% a l’IES C, un 93,8% a l’IES A, i un 88,9% a l’IES B. L’únic centre 
que se situa per sota de la mitjana és l’IES C amb un 55,2% acreditat.  

L’IES A és on acrediten més alumnes amb pares amb estudis superiors (96,6%), seguit 
de l’IES B (94,4%). Als IES C i B acrediten un 75% d’aquest grup d’alumnes (en aquest 
últim cas, hem de tenir en compte que a l’IES D només hi ha 4 alumnes els pares dels 
quals tinguin un nivell d’estudis superiors).  
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4.1.3. Expectatives acadèmiques a curt termini 

Quant a les expectatives de l’alumnat per al següent curs, la taula 8 i el gràfic 3 mostren 
que un 63,5% del total dels alumnes dels quatre centres espera cursar batxillerat i un 
34,4% espera fer un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM). Només un 1,4% espera 
repetir curs i un 0,8% fer algun Programa de Garantia Social (PGS).  

En tots els centres, excepte a l’IES D, les expectatives acadèmiques a curt termini de la 
majoria de l’alumnat se centren en el batxillerat: un 86,3% a l’IES A, un 68,9% a l’IES B, 
un 52,7% a l’IES C i un 45,2% a l’IES D. En aquest últim institut, la majoria de l’alumnat 
(un 47,5%) espera cursar l’any vinent un CFGM. Aquest itinerari és el que preveuen 
seguir el 44,6% dels alumnes a l’IES C, del 31,1% a l’IES B i del 13,7% a l’IES A. Els 
alumnes que expressen que el curs següent repetiran 4t d’ESO són una minoria: un 
2,7% a l’IES C (2 alumnes en números absoluts) i un 2,4% a l’IES D (1 alumne). Un 
4,8% dels alumnes de l’IES D (que en números absoluts representa 2 alumnes) espera 
cursar un PGS.  

Taula 8. Expectatives acadèmiques a curt termini per centre 

Centre 
Expectatives a curt termini 

IES A IES B IES C IES D 
Total

n 0 0 0 2 2
Algun PGS 

% ,0 ,0 ,0 4,8 0,8
n 0 0 2 1 3

Repetir 4t ESO 
%  ,0 ,0 2,7 2,4 1,2
n 7 23 33 20 83

Algun CFGM 
%  13,7 31,1 44,6 47,6 34,4
n 44 51 39 19 153

Batxillerat 
%  86,3 68,9 52,7 45,2 63,5
n 51 74 74 42 241

Total 
%  100 100 100 100 100
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Gràfic 3. Expectatives acadèmiques a curt termini per centre 

 
La taula 9 mostra les expectatives acadèmiques a curt termini segons el nivell màxim 
d’estudis assolit pels pares, essent observables algunes diferències en funció del perfil 
de l’alumnat i del centre. En primer lloc, la majoria dels alumnes amb pares amb estudis 
obligatoris esperen cursar algun CFGM tant l’IES B (60%), com a l’IES D (53,8%) i l’IES 
C(51,5%). Per la seva banda, l’IES A és l’excepció, ja que aquest percentatge es 
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El batxillerat és l’opció majoritària entre les expectatives a curt termini expressades pels 
alumnes amb pares amb estudis superiors. Un 91,7% dels alumnes amb capital 
instructiu familiar superior de l’IES C opten per aquest itinerari acadèmic, a l’igual que el 
89,7% dels alumnes d’aquest perfil instructiu de l’IES A i un 86,1% de l’IES B. A l’IES D 
la xifra es redueix al 50% (2 alumnes) però hem de tenir en consideració el reduït 
nombre d’alumnes amb pares amb estudis superiors escolaritzat en aquest centre i la 
particularitat que afecta a alguns d’aquests alumnes, en tant que estrangers que s’han 
incorporat recentment al sistema educatiu català. El percentatge d’alumnat que espera 
fer algun CFGM és d’un 50% a l’IES D, un 13,9% a l’IES B, un 10,3% a l’IES A i un 
8,3% a l’IES C. A diferència de l’observat entre els alumnes de capital instructiu familiar 
inferior (estudis obligatoris o postobligatoris), entre els alumnes amb pares amb estudis 
superiors no hi ha cap que es plantegi la repetició o cap altre itinerari acadèmic a curt 
termini que no sigui el batxillerat o els CFGM.  

Taula 9. Expectatives acadèmiques a curt termini segons capital instructiu familiar per centre 

Centre Capital Instructiu 
familiar 

Expectatives a curt 
termini  

IES A IES B IES C IES D 
Total

n 0 0 0 2 2
Algun PGS 

% ,0 ,0 ,0 7,7 2,4
n 0 0 1 1 2

Repetir 4t ESO 
% ,0 ,0 3,0 3,8 2,4
n 1 12 17 14 44

Algun CFGM 
% 25 60 51,5 53,8 53
n 3 8 15 9 35

Batxillerat 
% 75,0 40,0 45,5 34,6 42,2
n 4 20 33 26 83

Sense estudis o 
estudis obligatoris 

Total 
% 100 100 100 100 100
n 0 0 1 0 1

Repetir 4t ESO 
% ,0 ,0 3,4 ,0 1,4
n 1 6 15 4 26

Algun CFGM 
% 6,3 33,3 51,7 36,4 35,1
n 15 12 13 7 47

Batxillerat 
% 93,8 66,7 44,8 63,6 63,5
n 16 18 29 11 74

Estudis secundaris 
postobligatoris 

Total 
% 100 100 100 100 100
n 3 5 1 2 11

Algun CFGM 
% 10,3 13,9 8,3 50 13,6
n 26 31 11 2 70

Batxillerat 
% 89,7 86,1 91,7 50 86,4
n 29 36 12 4 81

Estudis superiors 

Total 
% 100 100 100 100 100
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4.1.4. Transició a l’educació postobligatòria 

En la taula 10 i el gràfic 4 s’observa l’opció acadèmica de l’alumnat en finalitzar 4t 
d’ESO: el 56% cursarà batxillerat, un 27% farà algun CFGM, un 9,5% repetirà 4t d’ESO i 
un 3,7% farà algun PGS. És interessant comparar aquestes dades amb les de les 
expectatives per a l’any vinent exposades anteriorment (taula 8 i gràfic 3): l’opció de 
batxillerat continua sent la majoritària, tot i que el percentatge ha disminuït respecte a 
les expectatives, igual que amb l’opció de CFGM. Les opcions de repetir curs i de fer un 
PGS, en canvi, han augmentat.  

En tots els centres, l’opció majoritària és el batxillerat, tot i que el percentatge d’alumnes 
varia entre el 82,4% de l’IES A i el 35,1% de l’IES D. Els CFGM se situen com la segona 
opció: un 40,5% de l’IES D, un 32,4% de l’IES C, un 24,3% de l’IES B i un 11,8% (6 
alumnes) de l’IES A. El percentatge de repetidors és del 20,3% a l’IES C (15 alumnes 
en valors absoluts), del 5,9% a l’IES A, del 5,4% a l’IES B, i del 2,4% a l’IES D. Pel que 
fa als PGS, hi accedeixen un 11,9% de l’alumnat de l’IES D, un 4,1% del de l’IES C i un 
1,4% del de l’IES B (cap a l’IES A, el de major capital instructiu familiar). Per últim, 
l’opció de món laboral és minoritària en aquests tres centres: un 2,4% a l’IES D i un 
1,4% tant a l’IES C com a l’IES B.  

En resum, les dades són proporcionals al capital instructiu dels diferents centres. Així, el 
percentatge d’alumnes que accediran a algun PGS o al mercat laboral és més elevat en 
els centres amb menor capital instructiu, així com l’opció dels CFGM. En canvi, l’opció 
de Batxillerat presenta uns percentatges més elevats quant major és el capital instructiu 
familiar del centre (amb l’excepció de l’IES C on el percentatge és lleugerament inferior 
al de l’IES D, molt probablement conseqüència de l’elevat percentatge d’alumnes 
repetidors a l’IES C: un 20,3%, una part d’ells probablement potencials alumnes de 
batxillerat).  
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 Taula 10. Transició a l’educació postobligatòria per centre 

Centre 
Transició a l’educació postobligatòria 

IES A IES B IES C IES D 
Total

n 0 1 3 5 9
Algun PGS 

%  ,0 1,4 4,1 11,9 3,7
n 3 4 15 1 23

Repetir 4t ESO 
%  5,9 5,4 20,3 2,4 9,5
n 6 18 24 17 65

Algun CFGM 
% 11,8 24,3 32,4 40,5 27
n 42 49 26 18 135

Batxillerat 
% 82,4 66,2 35,1 42,9 56
n 0 1 1 1 3

Món laboral 
%  ,0 1,4 1,4 2,4 1,2
n 0 0 1 0 1

Baixa 
%  ,0 ,0 1,4 ,0 0,4
n 0 1 4 0 5

NS 
%  ,0 1,4 5,4 ,0 2,1
n 51 74 74 42 241

Total 
%  100 100 100 100 100

 
 
Gràfic 4. Transició a l’educació postobligatòria per centre 
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Analitzant les dades en funció del nivell d’instrucció de les famílies, observem que un 
45,8% de l’alumnat amb pares amb estudis obligatoris o sense estudis farà, l’any vinent, 
algun CFGM, mentre que un 34,9% accedirà a batxillerat (taula 11). Pel que fa als 
alumnes amb pares amb estudis secundaris postobligatoris, un 55,4% accedirà a 
batxillerat i un 20,3% cursarà algun CFGM. Per últim, un 79% de l’alumnat amb pares 
amb estudis superiors cursarà batxillerat l’any vinent; un 12,3%, algun CFGM; un 4,9% 
repetirà i un 1,2% farà algun PGS.  

Comparant les dades per centres, l’IES B i l’IES D se situen per sobre de la mitjana de 
l’alumnat amb pares amb estudis obligatoris o sense estudis que farà algun CFGM l’any 
vinent: un 50%. L’IES C, en canvi, se situa lleugerament per sota, amb un 42,4%. D’altra 
banda, l’IES A és l’únic on el percentatge d’alumnat que farà CFGM està per sota del 
percentatge del que farà batxillerat: un 25% davant un 50%, respectivament. S’ha de 
tenir en compte, per això, que aquest institut només té 4 alumnes amb pares amb 
aquest nivell instructiu. El batxillerat és, doncs, la segona destinació, representant un 
40% a l’IES B, un 33,3% a l’IES C i un 30,8% a l’IES D. Són una minoria els alumnes 
que repeteixen curs: a l’IES A representen un 25%, però en números absoluts només 
representa 1 alumne; a l’IES C representen un 15,2% (5 alumnes) i l’IES D un 3,8% (1 
alumne).  
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Taula 11. Transició a l’educació postobligatòria segons capital instructiu familiar per centre 

Centre Capital instructiu 
familiar 

Transició a l’educació 
postobligatòria  

IES A IES B IES C IES D 
Total

n 0 0 1 4 5
Algun PGS 

% ,0 ,0 3 15,4 6
n 1 0 5 1 7

Repetir 4t ESO 
%  25 ,0 15,2 3,8 8,4
n 1 10 14 13 38

Algun CFGM 
%  25 50 42,4 50 45,8
n 2 8 11 8 29

Batxillerat 
%  50 40 33,3 30,8 34,9
n 0 1 1 0 2

Món laboral 
%  ,0 5 3 ,0 2,4
n 0 1 1 0 2

NS 
%  ,0 5 3 ,0 2,4
n 4 20 33 26 83

Sense estudis o 
estudis obligatoris 

Total 
% 100 100 100 100 100
n 0 1 2 0 3

Algun PGS 
% ,0 5,6 6,9 ,0 4,1
n 1 2 9 0 12

Repetir 4t ESO 
%  6,3 11,1 31 ,0 16,2
n 1 3 8 3 15

Algun CFGM 
% 6,3 16,7 27,6 27,3 20,3
n 14 12 8 7 41

Batxillerat 
%  87,5 66,7 27,6 63,6 55,4
n 0 0 0 1 1

Món laboral 
% ,0 ,0 ,0 9,1 1,4
n 0 0 2 0 2

NS 
%  0,0 0,0 6,9 0,0 2,7
n 16 18 29 11 74

Estudis 
secundaris 
postobligatoris 

Total 
%  100 100 100 100 100
n 0 0 0 1 1

Algun PGS 
%  ,0 ,0 ,0 25 1,2
n 1 2 1 0 4

Repetir 4t ESO 
%  3,4 5,6 8,3 ,0 4,9
n 2 5 2 1 10

Algun CFGM 
% 6,9 13,9 16,7 25 12,3
n 26 29 7 2 64

Batxillerat 
%  89,7 80,6 58,3 50 79,0
n 0 0 1 0 1

Baixa 
% ,0 ,0 8,3 ,0 1,2

Estudis superiors 

NS n 0 0 1 0 1
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% ,0 ,0 8,3 ,0 1,2
n 29 36 12 4 81

Total 
%  100 100 100 100 100

 

El percentatge d’alumnes provinents de famílies amb un nivell màxim d’estudis 
obligatoris o inferiors que farà batxillerat l’any vinent supera la mitjana a l’IES A (87,5%), 
a l’IES B (66,7%) i a l’IES D (63,6%). En canvi, aquest percentatge disminueix fins al 
27,6% a l’IES C. En aquest centre, també el 27,6% de l’alumnat farà un CFGM; mentre 
que a l’IES D és un 27,3%; a l’IES B, un 16,7%; i a l’IES A és una minoria del 6,3% (1 
alumne). El percentatge més elevat d’alumnat repetidor amb pares amb estudis 
secundaris postobligatoris està a l’IES C, amb un 31%. A l’IES B és un 11,1% (2 
alumnes) i a l’IES A un 6,3% (1 alumne), mentre que a l’IES D no repeteix ningú. 

En tots els centres, la majoria d’alumnes amb pares amb estudis superiors faran 
batxillerat l’any vinent: un 89,7% a l’IES A, un 80,6% a l’IES B, un 58,3% a l’IES C i un 
50% a l’IES D. Cal tenir en compte a l’hora d’interpretar aquests percentatges que en 
aquest últim institut només hi ha 4 alumnes que tinguin pares amb estudis superiors. Els 
percentatges de l’alumnat que cursarà un CFGM l’any vinent són els següents: un 25% 
a l’IES D (1 alumne), un 16,7% a l’IES C, un 13,9% a l’IES B i un 6,9% a l’IES A. En 
aquesta categoria de nivell instructiu familiar, també són una minoria els alumnes que 
repeteixen curs: un 8,3% a l’IES C, un 5,6% a l’IES B i un 3,4% a l’IES A.  

4.1.5. Expectatives acadèmiques a llarg termini 

En la taula 12 i el gràfic 5 es mostren les expectatives a llarg termini que té l’alumnat de 
cada un dels centres, és a dir, el nivell màxim d’estudis que esperen assolir. Els 
alumnes que tenen com a expectatives a llarg termini només acabar l’ESO són una 
minoria i només se n’han trobat a l’IES D (4,8%) i a l’IES C (1,4%). L’alumnat amb 
expectatives d’arribar a completar un CFGM representa un 17,6% a l’IES C, un 4,8% a 
l’IES D, un 2% a l’IES A i un 1,4% a l’IES B. Semblant en la majoria dels centres és el 
percentatge d’alumnat que espera assolir un nivell d’estudis màxim de Batxillerat: un 
4,8% a l’IES D, un 2% a l’IES A i un 1,4% a l’IES B i C. El percentatge d’alumnat que 
espera assolir un CFGS és superior als comentats anteriorment: un 35,7% de l’IES D, 
un 27% de l’IES C, un 24,3% a l’IES B i un 11,8% a l’IES A. Cal destacar, però, que en 
tres dels quatre centres el percentatge d’alumnes que es marca com a fita l’assoliment 
d’un títol universitari supera el 50% de l’alumnat i en el quart centre (IES D), representa 
el 50%. El pes que aquest grup d’alumnes tenen en cada centre decreix a mesura que 
decreix el capital instructiu del centre i viceversa: un 84,3% a l’IES A, un 73% a l’IES B, 
un 52,7% a l’IES C i un 50% a l’IES D.  
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Taula 12. Expectatives acadèmiques a llarg termini per centre 

Centre 
Expectatives a llarg termini 

IES A IES B IES C IES D 
Total 

n 0 0 1 2 3
ESO 

% ,0 ,0 1,4 4,8 1,2
n 1 1 13 2 17

CFGM 
% 2 1,4 17,6 4,8 7,1
n 1 1 1 2 5

BAT 
%  2 1,4 1,4 4,8 2,1
n 6 18 20 15 59

CFGS 
%  11,8 24,3 27 35,7 24,5
n 43 54 39 21 157

UNI 
% 84,3 73 52,7 50 65,1
n 51 74 74 42 241

Total 
%  100 100 100 100 100

 
 
Gràfic 5. Expectatives acadèmiques a llarg termini per centre 
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6%, un de batxillerat; i un 2,4%, un d’ESO. D’entre l’alumnat amb pares amb estudis 
secundaris postobligatoris, també són majoria els que esperen arribar a la universitat: 
64,9%. Un 27% espera acabar un CFGS; un 6,8%, tenir un CFGM; i un 1,4%, acabar 
només l’ESO. El 88,9% dels alumnes amb pares amb estudis superiors esperen acabar 
la universitat; un 9,9%, tenir un CFGS; i un 1,2% acabar un CFGM.  

Per centres, cal destacar que el percentatge és més elevat a l’IES A (50%), amb una 
composició social més instruïda, d’un 45% als dos centres socialment més heterogenis 
(IES B i C), i d’un 38,5% a l’IES D, amb un capital instructiu familiar més baix, on 
l‘aspiració a l’obtenció d’un CFGS supera a la d‘assoliment d’un títol universitari. És 
aquesta una dada especialment interessant, atès que ens aporta informació rellevant 
sobre l’efecte de la composició social del centre sobre el rendiment dels alumnes. En 
aquest cas, si focalitzem l’anàlisi en el col·lectiu de famílies menys instruïdes, observem 
algunes diferències destacables en funció de l’entorn en què aquests alumnes són 
escolaritzats. Així, el centre on l’horitzó d’assolir una credencial universitària és més 
baix, és precisament el centre amb menys capital instructiu i on aquest segment 
d’alumnes és el més nombrós. En canvi, els dos centres amb un major nivell 
d’heterogeneïtat social assoleixen uns percentatges més elevats, i el centre (A) on 
aquests alumnes són minoritaris, el percentatge encara s’incrementa més. Per tant, en 
la línia del que s’apuntava en les referències teòriques, els centres amb major capital 
instructiu familiar mitjà afavoreixen l’increment d’expectatives acadèmiques d’aquells 
alumnes provinents de famílies menys instruïdes.  

Pel que fa als cicles formatius, a l’IES B, el percentatge que espera arribar a cursar un 
CFGS és el mateix que el que espera arribar a la universitat: un 45%. En canvi, el 
percentatge és inferior a l’IES A (un 25%, un alumne), i a l’IES C: un 27,3%. Són una 
minoria els alumnes que esperen que el seu nivell màxim d’estudis sigui el batxillerat: un 
25% a l’IES A (1 alumne en números absoluts), un 7,7% a l’IES D un 5% a l’IES B i un 
3% a l’IES C. El percentatge d’alumnes que esperen tenir un CFGM com a nivell 
instructiu màxim és elevat a l’IES C (24,2%) respecte al dels altres centres: un 5% a 
l’IES B i un 3,8% a l’IES D. Només a l’IES D hi ha alumnat que esperi obtenir només el 
títol d’ESO: un 7,7%. 

De l’alumnat amb pares amb estudis secundaris postobligatoris, tots els centres 
segueixen la tendència general, és a dir, la majoria esperen arribar a la universitat: un 
87,5% a l’IES A, un 72,7% a l’IES D, un 66,7% a l’IES B i un 48,3% a l’IES C. Els 
percentatges de l’alumnat que espera tenir un CFGS baixa fins al 33,3% a l’IES B, fins 
al 31% a l’IES C, fins al 27,3% a l’IES D i fins al 12% a l’IES A. També en aquesta 
categoria d’alumnat, és una minoria el que espera només obtenir el títol d’ESO i només 
n’hi ha en un centre: un 3,4% a l’IES C, que en valors absoluts representa un alumne.  

Respecte als alumnes amb pares amb estudis superiors, cal destacar els elevats 
percentatges que aspiren a obtenir un títol universitari: un 93,1% a l’IES A, un 91,7% a 
l’IES B, un 83,% a l’IES C i un 50% (2 alumnes) a l’IES D. Per tant, representen una 
minoria els alumnes que esperen tenir un CFGS: un 25% a l’IES D (1 alumne), un 
16,7% a l’IES C (2 alumnes), un 8,3% a l’IES B i un 6,9 a l’IES A. Un alumne (el 25%) 
de l’IES D espera tenir com a nivell màxim d’estudis un CFGM. 
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Taula 13. Expectatives acadèmiques a llarg termini segons capital instructiu familiar per 
centre 

Centre Capital instructiu 
familiar 

Expectatives 
llarg termini  

IES A IES B IES C IES D 
Total 

n 0 0 0 2 2
ESO 

% ,0 ,0 ,0 7,7 2,4
n 0 1 8 1 10

CFGM 
% ,0 5 24,2 3,8 12
n 1 1 1 2 5

BAT 
% 25,0 5,0 3,0 7,7 6
n 1 9 9 11 30

CFGS 
% 25,0 45,0 27,3 42,3 36,1
n 2 9 15 10 36

UNI 
% 50 45 45,5 38,5 43,4
n 4 20 33 26 83

Sense estudis o 
estudis obligatoris 

Total 
% 100 100 100 100 100
n 0 0 1 0 1

ESO 
% ,0 ,0 3,4 ,0 1,4
n 0 0 5 0 5

CFGM 
% ,0 ,0 17,2 ,0 6,8
n 2 6 9 3 20

CFGS 
% 12,5 33,3 31 27,3 27
n 14 12 14 8 48

UNI 
% 87,5 66,7 48,3 72,7 64,9
n 16 18 29 11 74

Estudis secundaris 
postobligatoris 

Total 
% 100 100 100 100 100
n 0 0 0 1 1

CFGM 
% ,0 ,0 ,0 25 1,2
n 2 3 2 1 8

CFGS 
% 6,9 8,3 16,7 25 9,9
n 27 33 10 2 72

UNI 
% 93,1 91,7 83,3 50 88,9
n 29 36 12 4 81

Estudis superiors 

Total 
% 100 100 100 100 100
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4.2. Institut A 

4.2.1. Composició social 

Tal i com hem esmentat en el punt anterior, l’IES A és el centre de la mostra amb un 
major percentatge de famílies escolaritzades amb un perfil instructiu elevat. La 
distribució de l’alumnat segons el nivell d’estudis màxim dels seus pares indica una 
presència majoritària a les aules de l’IES A d’alumnes amb pares amb estudis superiors 
(59,2%), seguida a distància d’aquells amb estudis postobligatoris (32,7%) i reduint-se a 
un 8,2% el nombre d’alumnes els pares dels quals només tenen estudis obligatoris o 
menys. 

Taula 14. Capital instructiu familiar per grup de l’IES A 

Grup 
Capital instructiu familiar 

A B 
Total 

n 2 2 4
Sense estudis o estudis obligatoris 

%  8,7 7,7 8,2
n 10 6 16

Estudis secundaris postobligatoris 
%  43,5 23,1 32,7
n 11 18 29

Estudis superiors 
%  47,8 69,2 59,2
n 23 26 49

Total 
%  100 100 100

 
 
Gràfic 6. Capital instructiu familiar per grup de l’IES A 
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Centrant-nos en l’anàlisi de la composició dels grups-classe segons el capital instructiu 
familiar, l’element més destacable és l’existència de diferències importants entre el 4t 
d’ESO A i el 4t d’ESO B, favorables a aquest segon grup. Els quatre alumnes provinents 
de famílies amb estudis obligatoris han estat distribuïts de forma equitativa entre tots 
dos grups classe, però no ha succeït el mateix per als altres dos col·lectius: 4t d’ESO 
queda conformat per 10 alumnes de famílies amb estudis postobligatoris i 11 amb 
estudis superiors, mentre que el grup B agrupa només 6 alumnes de famílies amb 
estudis postobligatoris i 18 amb estudis superiors.  

4.2.2. Nivells d’acreditació de l’alumnat 

La següent taula mostra els nivells d’acreditació de l’IES A, situats entorn un 94% per al 
conjunt del centre. El reduït nombre d’alumnes (51) que han cursat 4t d’ESO facilita que 
els tres alumnes que no han superat amb èxit aquest curs es visibilitzin amb un 6% de 
“no-acreditació”. Si observem aquesta variable per grups-classe, destaca que són 24 els 
alumnes que acrediten a cada grup, mentre que en el grup A hi ha només un alumne i al 
grup B són dos els que no superen l’ESO. En aquest cas, preferim realitzar l’anàlisi a 
partir de valors absoluts, ja que els percentatges (amb uns números tan reduïts) poden 
induir-nos a sobrevalorar algunes dades.  

Taula 15. Acreditació per grup de l’IES A 

Grup 
Acreditació 

A B 
Total 

n 24 24 48
Acreditat 

%  96 92,3 94,1
n 1 2 3

No acreditat 
%  4 7,7 5,9
n 25 26 51

Total 
%  100 100 100

 
 
Gràfic 7. Acreditació per grup de l’IES A 
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Comentem a continuació aquests mateixos resultats sobre l’acreditació però incorporant 
la variable de capital instructiu familiar. En aquest cas, el primer comentari a fer és que 
cadascun dels tres alumnes que no aproven l’ESO pertanyen a un grup diferent de la 
categoria creada per al nivell d’estudis dels pares, és a dir, un alumne amb pares amb 
estudis obligatoris, un amb pares amb estudis postobligatoris i un tercer amb estudis 
superiors són els que no han superat l’ESO amb èxit. Si observem les dades per grups, 
tenint sempre present que el nombre de suspesos és molt reduït, destaca que l’alumne 
de menor perfil educatiu que no aprova l’ESO es troba al grup A, el grup de menor perfil 
com a conjunt; mentre que els altres dos alumnes pertanyen al grup B.  

Taula 16. Acreditació segons capital instructiu familiar per grup de l’IES A 

Grup Capital instructiu 
familiar Acreditació  

A B 
Total 

n 1 2 3
Acreditat 

%  50 100 75
n 1 0 1

No acreditat 
%  50 ,0 25
n 2 2 4

Sense estudis o estudis 
obligatoris 

Total 
% 100 100 100
n 10 5 15

Acreditat 
%  100 83,3 93,8
n 0 1 1

No acreditat 
%  ,0 16,7 6,3
n 10 6 16

Estudis secundaris 
postobligatoris 

Total 
%  100 100 100
n 11 17 28

Acreditat 
%  100 94,4 96,6
n 0 1 1

No acreditat 
%  ,0 5,6 3,4
n 11 18 29

Estudis superiors 

Total 
%  100 100 100

 

4.2.3. Expectatives acadèmiques a curt termini 

En relació a les expectatives de cara a l’educació postobligatòria, s’observa l’absoluta 
preferència pel batxillerat entre els alumnes de l’IES A, preferència lleugerament 
superior en el cas del grup B (88,5%) respecte al grup A (84%). Destaca, a més, que les 
dues opcions contemplades són el batxillerat -com ja hem vist, majoritari- i els CFGM 
(un 13,7% dels alumnes); sense existir cap alumne que consideri la incorporació al món 
laboral o als PGS com a opció immediata de futur.  
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Taula 17. Expectatives acadèmiques a curt termini per grup de l’IES A 

Grup Expectatives a curt termini 
A B 

Total 

n 4 3 7
Algun CFGM 

%  16 11,5 13,7
n 21 23 44

Batxillerat 
%  84 88,5 86,3
n 25 26 51

Total 
%  100 100 100

 
Gràfic 8. Expectatives a curt termini per grup de l’IES A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’anàlisi de les expectatives a curt termini segons el nivell instructiu familiar mereix uns 
breus comentaris en funció del grup-classe. Així, en el grup B, el 100% dels alumnes 
amb pares amb estudis obligatoris i el 100% dels alumnes de famílies amb estudis 
postobligatoris opten pel batxillerat, mentre que aquesta xifra es redueix al 83% per a 
aquells alumnes amb pares amb estudis superiors. En canvi, en el cas del grup A, 
només el grup d’alumnes amb estudis postobligatoris opten al 100% pel batxillerat, 
mentre que els fills de pares amb estudis postobligatoris hi opten en un 90% i els de 
famílies amb estudis obligatoris en un 50%. Cal destacar que, en aquest darrer cas, 
estem parlant només de dos alumnes, un dels quals opta pel batxillerat i l’altre pel 
CFGM.  
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Taula 18. Expectatives a curt termini segons capital instructiu familiar per grup de l’IES A 

Grup Capital instructiu 
familiar 

Expectatives a 
curt termini 

 
 A B 

Total 
 

n 1 0 1
Algun CFGM 

% 50 ,0 25
n 1 2 3

Batxillerat 
%  50 100 75
n 2 2 4

Sense estudis o 
estudis obligatoris 

Total 
%  100 100 100
n 1 0 1

Algun CFGM  
%  10 ,0 6,3
n 9 6 15

Batxillerat 
%  90 100 93,8
n 10 6 16

Estudis secundaris 
postobligatoris 

Total 
%  100 100 100
n 0 3 3

Algun CFGM  
%  ,0 16,7 10,
n 11 15 26

Batxillerat 
%  100 83,3 89,7
n 11 18 29

Estudis superiors 

Total 
%  100 100 100

 

4.2.4. Transició a l’educació postobligatòria 

Quan analitzem les dades reals del pas a l’educació postobligatòria (és a dir, la 
cristal·lització final de les expectatives expressades) trobem una tercera categoria al 
marge del Batxillerat i els CFGM: els repetidors de 4t d’ESO. El batxillerat continua 
essent l’opció majoritària, encara que amb un 82,4%, xifra lleugerament inferior a la 
indicada en les expectatives (86,3%). Per la seva part, les repeticions de curs afecten el 
6% de l’alumnat, mentre que gairebé el 12% opta finalment pels CFGM.  

Taula 19. Transició a l’educació postobligatòria per grup de l’IES A 

Grup 
Transició a l’educació postobligatòria 

A B 
Total 

n 1 2 3
Repetir 4t ESO 

%  4 7,7 5,9
n 4 2 6

Algun CFGM 
%  16 7,7 11,8
n 20 22 42

Batxillerat 
%  80 84,6 82,4
n 25 26 51

Total 
%  100 100 100
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L’anàlisi d’aquestes dades per grups-classe mostra una major tendència cap als CFGM 
entre els alumnes de 4t d’ESO A (un 16% per 4t A i un 8% a 4t B), mentre que són més 
els repetidors a 4t d’ESO B (un 4% per 4t A i un 8% a 4t B). Cal tornar a remarcar, que 
els números absoluts són molt reduïts, així a 4t A repeteix un alumne i a 4t B ho fan dos.  

Gràfic 9. Transició a l’educació postobligatòria per grup de l’IES A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una dada interessant s’obté en comparar les expectatives expressades de cara a la 
finalització de l’educació obligatòria i les dades reals sobre l’opció finalment realitzada. A 
4t A el 16% dels alumnes que manifestaven la seva intenció de fer un CFGM, finalment 
han accedit a aquests estudis; mentre que un 4% dels alumnes que havien expressat la 
seva voluntat de fer un batxillerat finalment repeteixen curs (en valors absoluts, ens 
referim a un únic alumne). Per la seva banda, a 4t B, els dos repetidors havien 
expressat expectatives de futur diferents; un mostrava la seva intenció de fer batxillerat i 
l’altre un CFGM.  

La taula següent mostra les dades per nivell d’estudis dels pares i ens permeten 
observar que els tres alumnes que repeteixen curs corresponen a cadascun dels tres 
perfils establerts segons capital instructiu familiar. La diferència més clara, tot i parlar de 
números molt reduïts, la trobem en el fet que a 4t A (el grup de “menor” perfil instructiu) 
cap dels dos alumnes procedents de famílies amb estudis obligatoris accedeix al 
batxillerat: un opta pel CFGM i l’altre repeteix curs; mentre que al 4t B tots dos alumnes 
del mateix perfil opten pel batxillerat. Pel que fa als dos alumnes de 4t B que repetiran 
curs, el que pertany al grup amb pares amb estudis postobligatoris havia expressat la 
seva voluntat de fer batxillerat i l’alumne amb capital instructiu família superior havia 
sol·licitat un CFGM.  
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Taula 20. Transició a l’educació postobligatòria segons capital instructiu familiar per grup de  

l’IES A 

Grup Capital instructiu 
familiar 

Transició a l’educació 
postobligatòria 

 
 A B 

Total 

n 1 0 1
Repetir 4t ESO 

% 50 ,0 25
n 1 0 1

Algun CFGM 
% 50 ,0 25
n 0 2 2

Batxillerat 
%  ,0 100 50
n 2 2 4

Sense estudis o 
estudis obligatoris 

Total 
%  100 100 100
n 0 1 1

Repetir 4t ESO 
%  ,0 16,7 6,3
n 1 0 1

Algun CFGM 
% 10 ,0 6,3
n 9 5 14

Batxillerat 
%  90 83,3 87,5
n 10 6 16

Estudis secundaris 
postobligatoris 

Total 
% 100 100 100
n 0 1 1

Repetir 4t ESO 
%  ,0 5,6 3,4
n 0 2 2

Algun CFGM 
%  ,0 11,1 6,9
n 11 15 26

Batxillerat 
%  100 83,3 89,7
n 11 18 29

Estudis superiors 

Total 
%  100 100 100

 
 

4.2.5. Expectatives acadèmiques a llarg termini 

Finalment, dediquem unes línies al comentari de les expectatives a llarg termini que els 
alumnes de 4t d’ESO de l’IES A han manifestat tenir. En aquest cas, de nou, és 
majoritari el grup d’alumnes que es plantegen seguir l’itinerari acadèmic, ja que un 84% 
es marquen la universitat com a horitzó. Si hi sumem el percentatge d’alumnes que 
estableixen en els CFGS les seves expectatives a llarg termini, obtenim que un 96,1% 
es planteja assolir estudis superiors.  

 

 



Efectes de la composició social dels centres d’ensenyament obligatori  
sobre el rendiment i les expectatives de l’alumnat 

 
 

 44

Taula 21. Expectatives acadèmiques a llarg termini per grup de l’IES A 

Grup 
Expectatives a llarg termini 

A B 
Total 

n 1 0 1
CFGM 

%  4 ,0 2
n 1 0 1

BAT 
%  4 ,0 2
n 2 4 6

CFGS 
%  8 15,4 11,8
n 21 22 43

UNI 
%  84 84,6 84,3
n 25 26 51

Total 
%  100 100 100

 
 
Gràfic 10. Expectatives acadèmiques a llarg termini per grup de l’IES A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La diferència entre els dos grups-classe evidencia que el 4% d’alumnes (en xifres 
absolutes representa únicament 2 alumnes) que no es plantegen cursar estudis 
superiors pertanyen a 4t A, que com ja hem comentat es el grup-classe de menor perfil 
instructiu familiar. Aquests dos alumnes fixen en els estudis postobligatòris (batxillerat i 
CFGM) el seu horitzó acadèmic. Cal comentar que un cas es tracta d’un alumne amb 
capital instructiu familiar baix (estudis obligatoris) i que en l’altre desconeixem el nivell 
d’estudis familiar.  
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Taula 22. Expectatives acadèmiques a llarg termini segons capital instructiu familiar per grup de 
l’IES A 

Grup Capital instructiu 
familiar 

Expectatives a 
llarg termini 

 
 A B 

Total 

n 1 0 1
BAT 

%  50 ,0 25
n 0 1 1

CFGS 
%  ,0 50 25

n 1 1 2
UNI 

% 50 50 50
n 2 2 4

Sense estudis o 
estudis obligatoris 

Total 
%  100 100 100
n 1 1 2

CFGS 
%  10 16,7 12,5
n 9 5 14

UNI 
%  90 83,3 87,5
n 10 6 16

Estudis secundaris 
postobligatoris 

Total 
%  100 100 100
n 0 2 2

CFGS 
%  ,0 11,1 6,9
n 11 16 27

UNI 
%  100 88,9 93,1
n 11 18 29

Estudis superiors 

Total 
% 100 100 100
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4.3. Institut B 

4.3.1. Composició social 

L’IES B compta entre la seva població escolar amb alumnes de perfil instructiu familiar 
divers, tot i que destaca la presència d’alumnat provinent de contextos familiars amb 
estudis superiors (pràcticament la meitat de l’alumnat). Un 25% dels alumnes tenen 
pares amb estudis postobligatoris i un altre 25% estudis obligatoris, havent-hi un únic 
alumne els pares del qual no tenen estudis.  

Taula 23. Capital instructiu familiar per grup de l’IES B 

Grup 
Capital instructiu familiar 

A B C D 
 

Total 
n 1 0 0 0 1

Sense estudis 
%  7,1 ,0 ,0 ,0 1,4
n 7 1 5 6 19Sense estudis o 

estudis obligatoris %  50 4,5 26,3 31,6 25,7
n 3 5 5 5 18Estudis secundaris 

postobligatoris %  21,4 22,7 26,3 26,3 24,3
n 3 16 9 8 36

Estudis superiors 
%  21,4 72,7 47,4 42,1 48,6
n 14 22 19 19 74

Total 
% 100 100 100 100 100

 
Pel que fa a la distribució d’aquest alumnat entre els quatre grups-classe de 4t d’ESO, 
trobem dos grups (4t C i 4D) amb una composició similar (entre un 25-30% d’alumnes 
amb famílies amb estudis obligatoris, un 26% amb estudis postobligatoris i entorn un 42-
47% amb pares amb estudis superiors). Els altres dos grups-classe se situarien als 
extrems: per una banda el 4t d’ESO A, amb una població de perfil instructiu molt més 
baix (7% sense estudis, 50% estudis obligatoris, 21% estudis postobligatoris i un altre 
21% estudis superiors) i, per l’altra, 4t B, el grup de major nivell instructiu familiar (73% 
fills de famílies amb estudis superiors, 23% estudis postobligatoris i un 4,5% estudis 
obligatoris). Aquestes dades són clarament observables en el següent gràfic: 
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Gràfic 11. Capital instructiu familiar per grup de l’IES B 

4.3.2. Nivells d’acreditació de l’alumnat 

Però malgrat que el grup A, com hem vist, es configura com el de menor perfil instructiu 
familiar, se situa en un nivell d’acreditació del 100%, tal i com passa amb el 4t B. Aquest 
fet es pot explicar perquè el grup A realitza una ESO adaptada curricularment. En canvi, 
les xifres d’acreditació són inferiors per a 4t C (89,5%, és a dir, dos no acreditats) i 4t D 
(84,2%, 3 alumnes que no acrediten).  

Taula 24. Acreditació per grup de l’IES B 

Grup 
Acreditació 

A B C D 
Total 

n 14 22 17 16 69
Acreditat 

%  100 100 89,5 84,2 93,2
n 0 0 2 3 5

No acreditat 
%  ,0 ,0 10,5 15,8 6,8
n 14 22 19 19 74

Total 
%  100 100 100 100 100
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Gràfic 12. Acreditació per grups de l’IES B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 25. Acreditació segons capital instructiu familiar per grup de l’IES B 

Grup Capital instructiu 
familiar Acreditació  

 A B C D 
Total

n 8 1 5 5 19
Acreditat 

%  100 100 100 83,3 95
n 0 0 0 1 1

No acreditat 
%  ,0 ,0 ,0 16,7 5
n 8 1 5 6 20

Sense estudis o 
estudis obligatoris 

Total 
%  100 100 100 100 100
n 3 5 4 4 16

Acreditat 
%  100 100 80 80 88,9
n 0 0 1 1 2

No acreditat 
%  ,0 ,0 20 20 11,1
n 3 5 5 5 18

Estudis secundaris 
postobligatoris 

Total 
%  100 100 100 100 100
n 3 16 8 7 34

Acreditat 
%  100 100 88,9 87,5 94,4
n 0 0 1 1 2

No acreditat 
%  ,0 ,0 11,1 12,5 5,6
n 3 16 9 8 36

Estudis superiors 

Total 
%  100 100 100 100 100
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L’anàlisi dels casos de no acreditació als grups C i D mostren una certa diversitat en els 
perfils d’aquests alumnes en funció del nivell d’estudis dels pares. Així, dels 5 alumnes 
que no aproven l’ESO, un pertany al grup de famílies amb estudis obligatoris, dos al de 
famílies amb estudis postobligatoris i, per últim, dos més tenen pares amb estudis 
superiors.  

4.3.3. Expectatives acadèmiques a curt termini 

L’observació de les expectatives en la transició a l’educació obligatòria expressada pels 
alumnes de 4t d’ESO de l’IES B estan directament relacionades a la composició de 
cada grup-classe. Així, mentre que els alumnes de 4t A (com ja hem dit, el grup de 
reforç o adaptació curricular) en un 100% opten pels CFGM; els estudiants del 4t B (el 
grup de major perfil instructiu) prefereixen en un 95,5% fer batxillerat (només un alumne 
opta pels CFGM). Les xifres intermèdies les trobem al 4t C i 4t D, on un 21,1% 
d’alumnes es decanten pels CFGM i la resta pel batxillerat.  

Taula 26. Expectatives acadèmiques a curt termini per grup de l’IES B 

Grup 
Expectatives a curt termini 

A B C D 
Total 

n 14 1 4 4 23
Algun CFGM 

%  100 4,5 21,1 21,1 31,1
n 0 21 15 15 51

Batxillerat 
%  ,0 95,5 78,9 78,9 68,9
n 14 22 19 19 74

Total 
%  100 100 100 100 100

 
Aquesta mateixa variable, abordada des de la perspectiva de l’origen instructiu dels 
alumnes, presenta algunes característiques de necessari comentari. Deixem de banda 
4t d’ESO A, on tots els alumnes opten pels CFGM, independentment del seu capital 
instructiu familiar (tot i que els de nivell instructiu familiar més baix són majoritaris en 
aquest grup classe). A 4t d’ESO B l’únic estudiant d’origen instructiu obligatori opta pel 
batxillerat, mentre que l’únic alumne que prefereix els CFGM té pares amb estudis 
postobligatoris. Pel que fa a les preferències dels altres dos grups-classe, els alumnes 
amb famílies amb estudis obligatoris opten entre un 60 i 67% per cursar batxillerat, 
mentre que els alumnes de pares amb estudis postobligatoris amplien el percentatge al 
80% i els alumnes provinents de famílies amb estudis superiors arriben al 89% en la 
seva voluntat d’optar per l’itinerari acadèmic.  
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Gràfic 13. Expectatives acadèmiques a curt termini per grup de l’IES B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 27. Expectatives acadèmiques a curt termini segons capital instructiu familiar per grup de 
l’IES B 

Grup Capital instructiu 
familiar 

Expectatives a 
curt termini 

 
 A B C D 

Total 

n 8 0 2 2 12
Algun CFGM 

%  100 ,0 40 33,3 60
n 0 1 3 4 8

Batxillerat 
%  ,0 100 60 66,7 40
n 8 1 5 6 20

Sense estudis o 
estudis obligatoris 

Total 
%  100 100 100 100 100
n 3 1 1 1 6

Algun CFGM 
%  100 20 20 20 33,3
n 0 4 4 4 12

Batxillerat 
%  ,0 80 80 80 66,7
n 3 5 5 5 18

Estudis secundaris 
postobligatoris 

Total 
% 100 100 100 100 100
n 3 0 1 1 5

Algun CFGM 
%  100 ,0 11,1 12,5 13,9
n 0 16 8 7 31

Batxillerat 
%  ,0 100 88,9 87,5 86,1
n 3 16 9 8 36

Estudis superiors 

Total 
%  100 100 100 100 100
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4.3.4. Transició a l’educació postobligatòria 

En passar de les expectatives a curt termini a la variable “transició a l’educació 
postobligatòria” constatem l’aparició de noves opcions, com la realització d’un PGS o la 
incorporació immediata al món laboral, tot i que cal destacar que es tracta d’opcions 
molt minoritàries, de fet escollides per un únic alumne cadascuna d’elles. Una tercera 
opció és la repetició de curs, que afecta al 5,4% dels alumnes (4 estudiants en xifres 
absolutes). 

L’opció majoritària continua essent el batxillerat, escollit per un 66,2% dels alumnes, 
xifra lleugerament inferior a la mostrada en les expectatives (dos alumnes finalment han 
variat la seva opció). Els CFGM atrauen finalment a 18 alumnes (gairebé una quarta 
part del total d’alumnes de 4t d’ESO).  

Taula 28. Transició a l’educació postobligatòria per grup de l’IES B 

Grup Transició a l’educació 
postobligatòria A B C D 

Total 

n 1 0 0 0 1
Algun PGS 

%  7,1 ,0 ,0 ,0 1,4
n 0 0 2 2 4

Repetir 4t ESO 
%  ,0 ,0 10,5 10,5 5,4
n 12 0 4 2 18

Algun CFGM 
%  85,7 ,0 21,1 10,5 24,3
n 0 22 13 14 49

Batxillerat 
% ,0 100 68,4 73,7 66,2
n 1 0 0 0 1

Món laboral 
% 7,1 ,0 ,0 ,0 1,4
n 0 0 0 1 1

NS 
%  ,0 ,0 ,0 5,3 1,4
n 14 22 19 19 74

Total 
% 100 100 100 100 100

 
El següent gràfic mostra de forma molt clara la distribució dels itineraris abans comentat 
entre els diferents grups-classe. Així, els alumnes de 4t d’ESO B superen fins i tot les 
expectatives expressades i es matriculen en un 100% al batxillerat. A l’altre extrem 
trobem 4t A, on s’agrupen tant els alumnes que abandona els estudis per incorporar-se 
al món laboral com el que opta per un PGS, mentre que la resta de companys opten 
pels CFGM. I, per últim, a 4t d’ESO C i D hi trobem el 5,4% d’alumnes que repeteixen 
curs, quedant repartits la resta d’alumnes entre el batxillerat (opció majoritària a tots dos 
grups) i els CFGM.  

 



Efectes de la composició social dels centres d’ensenyament obligatori  
sobre el rendiment i les expectatives de l’alumnat 

 
 

 52

Gràfic 14. Transició a l’educació postobligatòria per grup de l’IES B 

 

L’anàlisi de les dades en funció del capital instructiu familiar ens aporta una primera 
característica: cap alumne amb pares amb estudis obligatoris repeteix curs. Aquells que 
formen part del grup d’adaptació curricular (4t A) es decanten majoritàriament pel CFGM 
i un abandona els estudis, mentre que els que formen part de 4t B opten pel batxillerat. 
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pel batxillerat i un 40% pel CFGM, mentre que al grup D un 16,7% realitzarà un CFGM i 
la resta batxillerat.  

Per la seva banda, els alumnes de pares amb estudis postobligatoris de 4t A opten per 
un PGS (un dels tres alumnes d’aquest perfil), o bé per un CFGM. A 4t d’ESO B els 5 
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professional) i en un 5,6% la repetició (tots dos alumnes formen part del 4t C i D).  
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Taula 29. Transició a l’educació postobligatòria segons capital instructiu familiar per grup de  

l’IES B 

Grup Capital instructiu 
familiar 

Transició a 
l’educació 

postobligatòria 

 
 A B C D 

Total

n 7 0 2 1 10
Algun CFGM 

% 87,5 ,0 40 16,7 50
n 0 1 3 4 8

Batxillerat 
% ,0 100 60 66,7 40
n 1 0 0 0 1

Món laboral 
% 12,5 ,0 ,0 ,0 5
n 0 0 0 1 1

NS 
%  ,0 ,0 ,0 16,7 5
n 8 1 5 6 20

Sense estudis o 
estudis obligatoris 

Total 
% 100 100 100 100 100
n 1 0 0 0 1

Algun PGS 
% 33,3 ,0 ,0 ,0 5,6
n 0 0 1 1 2

Repetir 4t ESO 
% ,0 ,0 20 20 11,1
n 2 0 1 0 3

Algun CFGM 
% 66,7 ,0 20 ,0 16,7
n 0 5 3 4 12

Batxillerat 
% ,0 100 60 80 66,7
n 3 5 5 5 18

Estudis secundaris 
postobligatoris 

Total 
% 100 100 100 100 100
n 0 0 1 1 2

Repetir 4t ESO 
% ,0 ,0 11,1 12,5 5,6
n 3 0 1 1 5

Algun CFGM 
% 100 ,0 11,1 12,5 13,9
n 0 16 7 6 29

Batxillerat 
% ,0 100 77,8 75 80,6
n 3 16 9 8 36

Estudis superiors 

 
Total % 100 100 100 100 100

 

4.3.5. Expectatives acadèmiques a llarg termini 

Finalment, l’anàlisi de les expectatives expressades pels alumnes de 4t d’ESO sobre el 
seu futur a llarg termini mostren una preferència clara per la universitat. Un 73% dels 
alumnes declaren haver-se fixat la formació universitària com l’horitzó a assolir, xifra 
que s’eleva al 88% si excloem les expectatives del grup d’adaptació curricular. Els 
CFGS són en un 86% el nivell educatiu a assolir expressat pels alumnes de 4t d’ESO A, 
alhora que suposa l’opció d’una quarta part del total d’alumnes de 4t d’ESO. Són només 
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dos els alumnes que no es plantegen cursar estudis superiors: un considera que el 
batxillerat serà el seu nivell màxim d’estudis i l’altre els CFGM. Val a dir que aquests dos 
últims casos pertanyen a la categoria d’alumnes de pares amb estudis obligatoris, 
mentre que els fills de pares amb estudis postobligatoris i superiors en un 100% 
declaren la intenció de cursar estudis superiors, arribant al 92% la voluntat d’anar a la 
universitat dels alumnes de famílies de major nivell instructiu.  

Taula 30. Expectatives acadèmiques a llarg termini per grup de l’IES B 

Grup 
Expectatives a llarg termini 

A B C D 
Total 

n 1 0 0 0 1
CFGM 

%  7,1 ,0 ,0 ,0 1,4
n 0 0 1 0 1

Batxillerat 
%  ,0 ,0 5,3 ,0 1,4
n 12 1 1 4 18

CFGS 
%  85,7 4,5 5,3 21,1 24,3
n 1 21 17 15 54

Universitat 
%  7,1 95,5 89,5 78,9 73,0
n 14 22 19 19 74

Total 
%  100 100 100 100 100

 
 
Gràfic 15. Expectatives acadèmiques a llarg termini per grup de l’IES B 
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Taula 31. Expectatives acadèmiques a llarg termini segons capital instructiu familiar per grup de 
l’IES B 

Grup Capital instructiu 
familiar 

Expectatives a 
llarg termini 

 
 A B C D 

Total

n 1 0 0 0 1
CFGM 

%  12,5 ,0 ,0 ,0 5,0
n 0 0 1 0 1

BAT 
%  ,0 ,0 20 ,0 5
n 7 0 0 2 9

CFGS 
% 87,5 ,0 ,0 33,3 45,0
n 0 1 4 4 9

UNI 
%  ,0 100 80 66,7 45
n 8 1 5 6 20

Sense estudis o 
estudis obligatoris 

Total 
%  100 100 100 100 100
n 3 1 1 1 6

CFGS 
%  100 20 20 20 33,3
n 0 4 4 4 12

UNI 
%  ,0 80 80 80 66,7
n 3 5 5 5 18

Estudis secundaris 
postobligatoris 

Total 
%  100 100 100 100 100
n 2 0 0 1 3

CFGS 
%  66,7 ,0 ,0 12,5 8,3
n 1 16 9 7 33

UNI 
%  33,3 100 100 87,5 91,7
n 3 16 9 8 36

Estudis superiors 

Total 
%  100 100 100 100 100
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4.4. Institut C 

4.4.1. Composició social 

En la taula 32 i el gràfic 16 es mostra la composició del centre i de cada grup de 4t 
d’ESO pel que fa al capital instructiu familiar de l’alumnat. Es pot observar com la 
majoria de les famílies dels alumnes tenen estudis secundaris postobligatoris (un 
39,2%), seguit dels alumnes amb pares amb estudis obligatoris (un 36,5%). Un 16,2% 
dels alumnes tenen pares amb estudis superiors, i els pares d’una minoria (un 8,1%) no 
van acabar els estudis de primària.  

Abans d’entrar a analitzar aquesta distribució per a cada un dels grups, cal posar de 
relleu que el nombre d’alumnes dels grups C, D i E és molt reduït: 8, 5 i 5 alumnes 
respectivament. Atesa aquesta diferència, creiem adequat analitzar per separat aquests 
tres grups dels grups A i B.  

El grup amb un perfil instructiu més elevat és el B: amb més de la meitat de la classe 
(55,6%) amb pares amb estudis secundaris postobligatoris i un 25,9% amb estudis 
superiors. Aquests percentatges disminueixen fins al 31% i al 13,8% respectivament en 
el grup A. D’altra banda, en aquest últim grup, el percentatge d’alumnes amb pares amb 
estudis obligatoris augmenta fins al 48,3%, mentre que en el grup B només representen 
el 18,5%. Una minoria del grup A prové de famílies amb educació primària incompleta 
(un 6,9%, que són 2 alumnes en números absoluts).  

El perfil d’alumne de la resta de grups-classe (C, D i E) és més baix, ja que la majoria 
tenen pares amb estudis obligatoris o primària incompleta. A més, només hi ha un 
alumne dels tres grups que provingui d’una família amb estudis superiors.  

Taula 32. Capital instructiu familiar per grup de l’IES C 

Grup 
Capital instructiu familiar 

A B C D E 
Total 

n 2 0 0 2 2 6
Sense estudis 

%  6,9 ,0 ,0 40 40 8,1
n 14 5 5 2 1 27Sense estudis o estudis 

obligatoris %  48,3 18,5 62,5 40,0 20,0 36,5
n 9 15 2 1 2 29Estudis secundaris 

postobligatoris %  31 55,6 25 20 40 39,2
n 4 7 1 0 0 12

Estudis superiors 
%  13,8 25,9 12,5 ,0 ,0 16,2
n 29 27 8 5 5 74

Total 
%  100 100 100 100 100 100
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Gràfic 16.Capital instructiu familiar per grup de l’IES C 

 

4.4.2. Nivells d’acreditació de l’alumnat 

En la següent taula i gràfic es mostren els nivells d’acreditació per a cada un dels grups-
classe i per al conjunt del centre. El percentatge d’acreditació és del 68,9%, dada que 
varia entre els 5 grups: entre el 87,5% d’acreditació del grup E, i el 60% del grup D. En 
els grups amb més nombre d’alumnat, el nivell d’acreditació és del 62,1% en el grup A i 
del 70,4% en el grup B.  

Taula 33. Acreditació per grup de l’IES C 

Grup 
Acreditació 

A B C D E 
Total 

n 18 19 7 3 4 51
Acreditat 

% 62,1 70,4 87,5 60 80 68,9
n 7 8 1 2 1 19

No acreditat 
%  24,1 29,6 12,5 40 20 25,7
n 1 0 0 0 0 1

Baixa 
%  3,4 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4
n 3 0 0 0 0 3

NC 
%  10,3 ,0 ,0 ,0 ,0 4,1
n 29 27 8 5 5 74

Total 
%  100 100 100 100 100 100
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Gràfic 17. Acreditació per grup de l’IES C 
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L’alumnat amb pares amb estudis superiors acredita en un 25% (1 alumne) en el grup A 
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Taula 34. Acreditació segons capital instructiu familiar per grup de l’IES C 

Grup Capital instructiu 
familiar Acreditació

 A B C D E 
Total

n 12 4 4 3 3 26
Acreditat 

%  75 80 80 75 100 78,8
n 3 1 1 1 0 6

No acreditat 
%  18,8 20 20 25 ,0 18,2
n 1 0 0 0 0 1

NC 
%  6,3 ,0 ,0 ,0 ,0 3,0
n 16 5 5 4 3 33

Sense estudis o 
estudis obligatoris 

Total 
% 100 100 100 100 100 100
n 5 8 2 0 1 16

Acreditat 
% 55,6 53,3 100 ,0 50 55,2
n 3 7 0 1 1 12

No acreditat 
% 33,3 46,7 ,0 100 50 41,4
n 1 0 0 0 0 1

NC 
%  11,1 ,0 0,0 0,0 0,0 3,4
n 9 15 2 1 2 29

Estudis secundaris 
postobligatoris 

Total 
%  100 100 100 100 100 100
n 1 7 1 0 0 9

Acreditat 
%  25 100 100 0,0 0,0 75
n 1 0 0 0 0 1

No acreditat 
%  25 ,0 ,0 ,0 ,0 8,3
n 1 0 0 0 0 1

Baixa 
%  25 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3
n 1 0 0 0 0 1

NC 
% 25 ,0 ,0 ,0 ,0 8,3
n 4 7 1 0 0 12

Estudis superiors 

Total 
%  100 100 100 0,0 0,0 100

 

4.4.3. Expectatives acadèmiques a curt termini 

En la següent taula es mostren les expectatives de l’alumnat de cara a la transició a 
l’educació postobligatòria. La majoria, un 52,7%, aspira a fer batxillerat; un 44,6% 
desitja fer un CFGM i només un 2,7% espera repetir curs. Per grups, els percentatges 
més alts d’alumnes que aspiren fer batxillerat l’any vinent es troben en els grups A 
(75,9%) i B (59,3%). En canvi, en els altres grups, la majoria d’alumnat espera cursar un 
CFGM: un 87,5% de l’alumnat del grup C, i un 100% dels grups C i D (5 i 5 alumnes).  
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Taula 35. Expectatives acadèmiques a curt termini per grup de l’IES C 

Grup 
Expectatives a curt termini 

A B C D E 
Total 

n 0 2 0 0 0 2
Repetir 4t ESO 

%  ,0 7,4 ,0 ,0 ,0 2,7
n 7 9 7 5 5 33

Algun CFGM 
%  24,1 33,3 87,5 100 100 44,6
n 22 16 1 0 0 39

Batxillerat 
% 75,9 59,3 12,5 ,0 ,0 52,7
n 29 27 8 5 5 74

Total 
%  100 100 100 100 100 100

 
 
Gràfic 18. Expectatives acadèmiques a curt termini per grup de l’IES C 
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aquestes dues categories, els alumnes que esperen cursar l’any vinent un CFGM: al 
voltant del 51% en els dos casos.  

Analitzant les dades també per grups, cal destacar que tant la distribució de les 
expectatives de l’alumnat amb pares amb estudis obligatoris com les de l’alumnat amb 
pares amb estudis secundaris postobligatoris és similar. Els alumnes que opten pel 
batxillerat es concentren únicament en els grups A i B, mentre que el 100% de l’alumnat 
dels grups C, D i E esperen cursar un CFGM. En el cas de l’alumnat que prové de 
famílies amb estudis superiors, cal destacar que, dels alumnes de tots els grups, només 
un alumne (el 14,3% del grup A) vol accedir a un CFGM. En el grups A i C, el 100% de 
l’alumnat vol accedir a batxillerat.  

Taula 36. Expectatives a curt termini segons nivell capital instructiu familiar de l’IES C 

Grup Capital instructiu 
familiar 

Expectatives a 
curt termini  A B C D E 

Total

n 0 1 0 0 0 1
Repetir 4t ESO 

%  ,0 20 ,0 ,0 ,0 3
n 4 1 5 4 3 17

Algun CFGM 
%  25 20 100 100 100 51,5
n 12 3 0 0 0 15

Batxillerat 
%  75 60 ,0 ,0 ,0 45,5
n 16 5 5 4 3 33

Sense estudis o 
estudis obligatoris 

Total 
%  100 100 100 100 100 100
n 0 1 0 0 0 1

Repetir 4t ESO 
%  ,0 6,7 ,0 ,0 ,0 3,4
n 3 7 2 1 2 15

Algun CFGM 
%  33,3 46,7 100 100 100 51,7
n 6 7 0 0 0 13

Batxillerat 
% 66,7 46,7 ,0 ,0 ,0 44,8
n 9 15 2 1 2 29

Estudis secundaris 
postobligatoris 

Total 
%  100 100 100 100 100 100
n 0 1 0 0 0 1

Algun CFGM 
%  ,0 14,3 ,0 ,0 ,0 8,3
n 4 6 1 0 0 11

Batxillerat 
% 100 85,7 100 ,0 ,0 91,7
n 4 7 1 0 0 12

Estudis superiors 

Total 
%  100 100 100 0,0 0,0 100

 

4.4.4. Transició a l’educació postobligatòria 

A continuació, en la taula 37, es mostren les opcions acadèmiques que finalment han 
cristal·litzat en la transició a l’educació postobligatòria. A nivell global del centre, es pot 
observar com es redueix la diferència respecte a les expectatives entre l’alumnat que fa 
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batxillerat i el que fa CFGM: un 35,1% i un 32,4% respectivament. L’alumnat que 
repeteix curs representa un 20,3%, un 4,1% els que fan un PGS i un 1,4% els que 
s’insereixen en el món laboral. 

Per grups, és destacable la distribució de l’alumnat que farà batxillerat, ja que es 
concentra en els grups A i B (un 44,8% i un 48,1% de l’alumnat de cada grup), tal com 
passava amb les expectatives a curt termini que s’han comentat en l’apartat 4.3.3. En 
els altres tres grups, en canvi, la majoria dels alumnes farà algun CFGM: un 87,5% del 
grup C i un 60% en el grup D i E. En els grups A i B, el percentatge d’alumnat que farà 
CFGM disminueix respecte als altres grups fins el 17,2% i el 22,2%. Els percentatges 
dels alumnes que repetiran curs són del 25,9% al grup B, del 20,7% del 20% al grup D i 
un 12,5% del grup C. És una minoria l’alumnat que farà algun PGS: un 3,4% del grup A, 
un 20% del grup D i E (3 alumnes en total).  

 Taula 37. Transició a l’educació postobligatòria per grup de l’IES C 

Grup Transició a l’educació 
postobligatòria A B C D E 

Total 

n 1 0 0 1 1 3
Algun PGS 

% 3,4 ,0 ,0 20 20 4,1
n 6 7 1 1 0 15

Repetir 4t ESO 
%  20,7 25,9 12,5 20 ,0 20,3
n 5 6 7 3 3 24

Algun CFGM 
%  17,2 22,2 87,5 60 60 32,4
n 13 13 0 0 0 26

Batxillerat 
%  44,8 48,1 ,0 ,0 ,0 35,1
n 0 0 0 0 1 1

Món laboral 
%  ,0 ,0 ,0 ,0 20 1,4
n 1 0 0 0 0 1

Baixa 
%  3,4 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4
n 3 1 0 0 0 4

NS 
%  10,3 3,7 ,0 ,0 ,0 5,4
n 29 27 8 5 5 74

Total 
%  100 100 100 100 100 100
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Gràfic 19.Transició a l’educació postobligatòria per grup de l’IES C 
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Taula 38. Transició a l’educació postobligatòria segons capital instructiu familiar per grup IES C 

Grup Capital 
instructiu 
familiar 

Transició a 
l’educació 

postobligatòria 
 

A B C D E 
Total

n 0 0 0 1 0 1
Algun PGS 

%  ,0 ,0 ,0 25 ,0 3
n 3 1 1 0 0 5

Repetir 4t ESO 
%  18,8 20 20 ,0 ,0 15,2
n 4 1 4 3 2 14

Algun CFGM 
% 25 20 80 75 66,7 42,4
n 8 3 0 0 0 11

Batxillerat 
% 50 60 ,0 ,0 ,0 33,3
n 0 0 0 0 1 1

Món laboral 
% ,0 ,0 ,0 ,0 33,3 3,0
n 1 0 0 0 0 1

NS 
% 6,3 ,0 ,0 ,0 ,0 3
n 16 5 5 4 3 33

Sense estudis 
o estudis 
obligatoris 

Total 
% 100 100 100 100 100 100
n 1 0 0 0 1 2

Algun PGS 
%  11,1 ,0 ,0 ,0 50 6,9
n 2 6 0 1 0 9

Repetir 4t ESO 
% 22,2 40 ,0 100 ,0 31,0
n 1 4 2 0 1 8

Algun CFGM 
% 11,1 26,7 100 ,0 50 27,6
n 4 4 0 0 0 8

Batxillerat 
%  44,4 26,7 ,0 ,0 ,0 27,6
n 1 1 0 0 0 2

NS 
% 11,1 6,7 0,0 0,0 0,0 6,9
n 9 15 2 1 2 29

Estudis 
secundaris 
postobligatoris 

Total 
% 100 100 100 100 100 100
n 1 0 0 0 0 1

Repetir 4t ESO 
% 25 ,0 ,0 ,0 ,0 8,3
n 0 1 1 0 0 2

Algun CFGM 
%  ,0 14,3 100 ,0 ,0 16,7
n 1 6 0 0 0 7

Batxillerat 
% 25 85,7 ,0 ,0 ,0 58,3
n 1 0 0 0 0 1

Baixa 
%  25 ,0 ,0 ,0 ,0 8,3
n 1 0 0 0 0 1

NS 
% 25 ,0 ,0 ,0 ,0 8,3
n 4 7 1 0 0 12

Estudis 
superiors 

Total 
%  100 100 100 ,0 ,0 100
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Tenint en compte la variable del nivell d’estudis dels pares, cal destacar que la majoria 
d’alumnes amb pares amb estudis obligatoris farà un CFGM (42,4%), seguits per un 
33,3% que farà batxillerat. Un 15,2% repetirà curs. Els percentatges d’alumnes amb 
pares amb estudis secundaris postobligatoris que faran batxillerat i CFGM són idèntics: 
un 27,6%. En aquest grup, cal destacar l’alt percentatge de repetidors: un 31%. De 
l’alumnat amb pares amb estudis superiors, un 58,3% farà batxillerat. Tant el 
percentatge d’alumnat que anirà a CFGM com el que repetirà disminueix en comparació 
als altres grups, fins al 16,7% i el 8,3% respectivament.  

Observant la distribució de l’alumnat segons els estudis que realitzaran el curs vinent, 
destaca que aquesta és similar a la que s’ha comentat anteriorment respecte a les 
expectatives. Els alumnes amb pares amb estudis obligatoris que faran batxillerat es 
concentren només als grups A i B, mentre que els que formen part dels grup C, D i E 
majoritàriament fan algun CFGM (un 80%, un 75% i un 66,7% respectivament) i cap fa 
batxillerat.  

La distribució és molt similar per a l’alumnat amb pares amb estudis secundaris 
postobligatoris: només hi ha alumnes que facin batxillerat en els grups A (44,4%) i B 
(26,7%). Tot i la similitud amb la distribució anterior, s’ha de destacar que en el grup B, 
un 26,7% farà algun CFGM, el mateix percentatge que farà batxillerat. En aquests dos 
grups, els percentatges de repetició augmenten respecte als percentatges de l’alumnat 
amb pares amb estudis obligatoris: en el grup A repeteix un 22,2% i en el B un 40%. La 
dada més rellevant en els grups C, D i E, en els quals només hi ha 5 alumnes amb 
pares amb estudis postobligatoris, és que cap d’ells no va a batxillerat: o bé cursen 
algun CFGM o bé repeteixen curs. Dels alumnes amb pares amb un nivell d’estudis 
superiors, cal destacar que el 85,7% del grup B i un 25% del grup A (1 alumne) farà 
batxillerat. En canvi, l’únic alumne amb pares amb estudis superiors que va al grup C 
farà un CFGM.  

4.4.5. Expectatives acadèmiques a llarg termini 

En la taula següent, es mostren les expectatives a llarg termini del conjunt de l’alumnat 
de 4t d’ESO del centre i dels diferents grups-classe. La majoria dels alumnes, un 52,7%, 
tenen expectatives d’assolir un títol universitari. Un 27% es marquen com a objectiu 
realitzar un CFGS i un 17,6% un CFGM. Són una minoria els alumnes que esperen 
arribar a tenir només el títol d’ESO (1,4%) o el de batxillerat (1,4%). 

En la distribució per grups, és destacable la diferència existent, com s’ha posat de relleu 
en les anteriors dades presentades, entre els grups A i B, i el C, D i E: més del 60% dels 
alumnes dels grups A i B esperen arribar a la universitat, mentre que en el grup C 
aquest percentatge es redueix fins al 25%. En canvi, en els grups D i E cap alumne 
contempla aquesta opció. D’altra banda, el percentatge d’alumnes que espera tenir un 
CFGS és més elevat en els grups C i D (un 37,5% i un 60%, respectivament), que en 
els grups A i B (un 17,2% i un 29,6%). També el percentatge d’alumnat que espera 
obtenir un CFGM és més elevat en aquests grups: en el grup E és d’un 60%; en el D, un 
40%; i en el C un 37,5%; mentre que en el grup A és d’un 10,3% i en el B, d’un 7,4%. 
Així doncs, es pot afirmar que l’alumnat dels grups C, D i E esperen seguir uns itineraris 
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més orientats a la formació professional que l’alumnat dels grups A i B. L’alumne que 
espera obtenir només el títol de l’ESO (1 alumne) es troba en el grup E, i l’alumne que 
espera obtenir el batxillerat com a nivell d’estudis màxim, en el grup A. 

Taula 39. Expectatives acadèmiques a llarg termini per grup de l’IES C 

Grup Expectatives a llarg 
termini A B C D E 

Total 

n 0 0 0 0 1 1
ESO 

%  0 0 0 0 20 1,4
n 3 2 3 2 3 13

CFGM 
%  10,3 7,4 37,5 40 60 17,6
n 1 0 0 0 0 1

BAT 
%  3,4 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4
n 5 8 3 3 1 20

CFGS 
% 17,2 29,6 37,5 60 20 27
n 20 17 2 0 0 39

UNI 
%  69 63 25 ,0 ,0 52,7
n 29 29 27 8 5 5

Total 
%  100 100 100 100 100 100

 
 

Gràfic 20. Expectatives acadèmiques a llarg termini per grup de l’IES C 
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instructiu l’opció més majoritària és la universitat: el 45,5% de l’alumnat amb pares amb 
estudis obligatoris, un 48,3% de l’alumnat amb estudis postobligatoris, i un 83,3% dels 
alumnes que tenen pares amb estudis superiors. De l’alumnat provinent de famílies amb 
estudis obligatoris, un 27,3% espera obtenir un CFGS i un 24,2% un CFGM. Aquests 
percentatges són similars en els alumnes amb pares amb estudis secundaris: un 31% 
espera tenir un CFGS i un 17,2%, un CFGM. De l’alumnat amb pares amb estudis 
superiors, destacar que es reparteixen entre el 83,3% abans esmentat que espera 
arribar a la universitat i el 16,7%, que espera obtenir un CFGS. 

Taula 40. Expectatives acadèmiques a llarg termini segons capital instructiu familiar per grup de 
l’IES C 

Grup Capital instructiu 
familiar 

Expectatives a 
llarg termini  

A B C D E 
Total

n 1 0 3 2 2 8
CFGM 

%  6,3 ,0 60 50 66,7 24,2
n 1 0 0 0 0 1

BAT 
%  6,3 ,0 ,0 ,0 ,0 3
n 2 2 2 2 1 9

CFGS 
%  12,5 40 40 50 33,3 27,3
n 12 3 0 0 0 15

UNI 
%  75 60 ,0 ,0 ,0 45,5
n 16 5 5 4 3 33

Sense estudis o 
estudis obligatoris 

Total 
%  100 100 100 100 100 100
n 0 0 0 0 1 1

ESO 
%  ,0 ,0 ,0 ,0 50 3,4
n 2 2 0 0 1 5

CFGM 
% 22,2 13,3 ,0 ,0 50 17,2
n 2 5 1 1 0 9

CFGS 
%  22,2 33,3 50 100 ,0 31
n 5 8 1 0 0 14

UNI 
% 55,6 53,3 50 ,0 ,0 48,3
n 9 15 2 1 2 29

Estudis secundaris 
postobligatoris 

Total 
%  100 100 100 100 100 100
n 1 1 0 0 0 2

CFGS 
%  25,0 14,3 ,0 ,0 ,0 16,7
n 3 6 1 0 0 10

UNI 
% 75 85,7 100 ,0 ,0 83,3
n 4 7 1 0 0 12

Estudis superiors 

Total 
%  100 100 100 ,0 ,0 100

 
 
Observant la distribució entre els grups de 4t d’ESO, destaca que l’alumnat que prové 
de famílies amb estudis obligatoris i espera arribar a la universitat es concentra 
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únicament en els grup A i B, representant un 75% dins del primer grup, i un 60% en el 
segon. En els grups C, D i E predominen els alumnes que esperen cursar un CFGM: un 
60%, un 50% i un 66,7% respectivament; aquests percentatges són nuls o insignificants 
en els altres dos grups. L’expectativa del CFGS està més distribuïda en els cinc grups: 
un 50% en el D; un 40% en el C i el D; un 33,3% en l’E; i un 12,5% en l’A.  

L’alumnat amb pares amb estudis secundaris postobligatoris tenen una distribució 
semblant a la comentada en el paràgraf anterior. La majoria dels alumnes del grup A i B 
(un 55,6% i un 53,3% respectivament) esperen arribar a la universitat. En els altres 
grups, aquest percentatge és inexistent o no rellevant degut al valor absolut que 
representa. Els alumnes d’aquesta categoria que esperen tenir un CFGS es troben més 
distribuïts entre els grups: un 100% en el grup D (1 alumne), un 50% en el grup C (1 
alumne), un 33,3% en el grup B i un 22,2% en el grup A. L’expectativa d’obtenir un 
CFGM com a nivell d’estudis màxim és inferior: la tenen un 50% dels alumnes del grup 
E (1 alumne), el 22,2% dels del grup A, i un 13,3% dels del grup B. L’alumnat amb pares 
amb estudis superiors està concentrat gairebé només en els grups A i B, i la majoria 
esperen arribar a la universitat: un 75% del grup A i un 85,7% del grup B. La resta dels 
alumnes dels dos grups esperen completar un CFGS. L’únic alumne que està al grup C, 
espera arribar a la universitat.  
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4.5 Institut D 

4.5.1. Composició social 

L’IES C és el centre de la mostra amb capital instructiu més baix, amb un important 
nivell d’homogeneïtat social atesa la presència majoritària de famílies amb nivells 
d’instrucció obligatoris o inferiors, que representen un 63,4% de les famílies mentre que 
aquelles amb estudis superiors tan sols representen un 9,8%.  

Aquest centre organitza 4t d’ESO en tres grups-classe, un dels quals (4t A) és de 
currículum adaptat. Val a dir que és aquest el grup de menor perfil instructiu, ja que més 
de la meitat dels alumnes que el composen provenen de famílies sense estudis (53%). 
Pel que fa al grup B, només s’hi escolaritza un alumne de pares sense estudis i el gruix 
d’alumnes pertanyen a famílies amb estudis obligatoris (61,5%), repartint equitativament 
el 31% entre els alumnes amb pares amb estudis secundaris postobligatoris i superiors. 
Per últim, el grup C presenta una distribució similar d’estudiants de pares amb estudis 
obligatoris (53%) i postobligatoris (40%). Així, malgrat que es veu disminuïda la 
presència d’alumnat d’alt capital instructiu familiar (6,7%), és aquest grup el que 
presenta un perfil instructiu grupal més avantatjat. Cal tenir present que es tracta de 
grups-classe molt reduïts (entre 13 i 15 estudiants), motiu pels quals els percentatges 
poden induir-nos a sobrevalorar el seu significat. 

Taula 41. Capital instructiu familiar per grup de l’IES D 

Grup 
Capital instructiu familiar 

A B C 
Total 

n 7 1 0 8
Sense estudis 

% 53,8 7,7 0,0 19,5
n 2 8 8 18Sense estudis o estudis 

obligatoris % 15,4 61,5 53,3 43,9
n 3 2 6 11Estudis secundaris 

postobligatoris %  23,1 15,4 40,0 26,8
n 1 2 1 4

Estudis superiors 
%  7,7 15,4 6,7 9,8
n 13 13 15 41

Total 
%  100 100 100 100
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Gràfic 21. Capital instructiu familiar per grup de l’IES D 

 

4.5.2. Nivells d’acreditació de l’alumnat 

Pel que fa a l’acreditació, aquesta es troba directament relacionada amb el nivell 
instructiu familiar de cada grup (taula 42), de forma que el grup 4t A és el que presenta 
les dades més baixes d’acreditació (77%), seguit pel 4t B (85,7%) i, per últim, 4t C, grup 
de major nivell instructiu, amb una acreditació del 100%.  

Taula 42. Acreditació per grup de l’IES D 

Grup 
Acreditació 

A B C 
Total 

n 10 12 15 37
Acreditat 

%  76,9 85,7 100 88,1
n 3 2 0 5

No acreditat 
%  23,1 14,3 ,0 11,9
n 13 14 15 42

Total 
%  100 100 100 100
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Gràfic 22. Acreditació per grup de l’IES D 
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Taula 43. Acreditació per capital instructiu familiar per grup de l’IES D 

Grup Capital instructiu 
familiar Acreditació  

 A B C 
Total 

n 6 8 8 22
Acreditat 

% 66,7 88,9 100 84,6
n 3 1 0 4

No acreditat 
%  33,3 11,1 ,0 15,4
n 9 9 8 26

Sense estudis o 
estudis obligatoris 

Total 
% 100 100 100 100
n 3 2 6 11

Acreditat 
%  100 100 100 100
n 3 2 6 11

Estudis secundaris 
postobligatoris 

Total 
%  100 100 100 100
n 1 1 1 3

Acreditat 
%  100 50 100 75
n 0 1 0 1

No acreditat 
% ,0 50 ,0 25
n 1 2 1 4

Estudis superiors 

Total 
%  100 100 100 100

 

4.5.3. Expectatives acadèmiques a curt termini 

En relació a les expectatives de cara al curs vinent expressades pels alumnes de 4t 
d’ESO de l’IES D no només contemplen el batxillerat i els CFGM sinó que, a més, 
també hi trobem els PGS i la repetició. La distribució dels alumnes entre aquestes 
opcions, presenten un cert equilibri entre els CFGM (47,6%) i el batxillerat (45,2%), a 
molta distància dels PGS (4,8%) i la repetició (2,4%).  

Si observem les dades per grups classe, és al 4t A on els CFGM assoleixen el seu 
percentatge màxim (84,6%), mentre que tant al 4t B com el 4t C l’opció majoritària és el 
batxillerat, situant-se entorn el 65%.  
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Taula 44. Expectatives acadèmiques a curt termini per grup de l’IES D 

Grup 
Expectatives a curt termini 

A B C 
Total 

n 1 1 0 2
Algun PGS 

%  7,7 7,1 ,0 4,8
n 1 0 0 1

Repetir 4t ESO 
% 7,7 ,0 ,0 2,4
n 11 4 5 20

Algun CFGM 
% 84,6 28,6 33,3 47,6
n 0 9 10 19

Batxillerat 
%  ,0 64,3 66,7 45,2
n 13 14 15 42

Total 
%  100 100 100 100

 

Gràfic 23. Expectatives acadèmiques a curt termini per grup de l’IES D 
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familiar superior manifesten en un 50% preferir el batxillerat i un 50% els CFGM, però 
tornem a recordar que això implica només que 2 alumnes expressen expectatives de 
cursar l’any vinent un CFGM i 2 alumnes batxillerat.  

Taula 45. Expectatives acadèmiques a curt termini segons capital instructiu familiar per grup de 
l’IES D 

Grup Capital instructiu 
familiar 

Expectatives a 
curt termini  

A B C 
Total 

n 1 1 0 2
Algun PGS 

%  11,1 11,1 ,0 7,7
n 1 0 0 1

Repetir 4t ESO 
% 11,1 ,0 ,0 3,8
n 7 3 4 14

Algun CFGM 
%  77,8 33,3 50 53,8
n 0 5 4 9

Batxillerat 
%  ,0 55,6 50 34,6
n 9 9 8 26

Sense estudis o 
estudis obligatoris 

Total 
%  100 100 100 100
n 3 0 1 4

Algun CFGM 
%  100 ,0 16,7 36,4
n 0 2 5 7

Batxillerat 
%  ,0 100 83,3 63,6
n 3 2 6 11

Estudis secundaris 
postobligatoris 

Total 
%  100 100 100 100
n 1 1 0 2

Algun CFGM 
%  100 50 ,0 50
n 0 1 1 2

Batxillerat 
%  ,0 50 100 50
n 1 2 1 4

Estudis superiors 

Total 
%  100 100 100 100
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4.5.4. Transició a l’educació postobligatòria 

La taula següent mostra les dades referides a allò que finalment han acabat fent els 
alumnes de 4t d’ESO de l’IES D. Les dades són pràcticament iguals a les de les 
expectatives a curt termini, produint-se dos canvis destacables: per una banda, es 
redueixen en 3 els alumnes que cursaran un CFGM respecte els que havien expressat 
la seva voluntat de fer-ho i un alumne dels que havien optat per batxillerat finalment no 
cursarà aquest itinerari. Per contra, el nombre d’alumnes que faran un PGS passa dels 
dos que així ho esperaven a 5 i hi haurà un alumne que abandona els estudis per 
incorporar-se al món laboral. Aquest traspàs d’alumnes previsiblement s’ha produït des 
del batxillerat als CFGM i dels CFGM als PGS i món laboral.  

Taula 46. Transició a l’educació postobligatòria per grup de l’IES D 

Grup Transició a l’educació 
postobligatòria A B C 

Total 

n 3 2 0 5
Algun PGS 

%  23,1 14,3 ,0 11,9
n 1 0 0 1

Repetir 4t ESO 
% 7,7 ,0 ,0 2,4
n 8 4 5 17

Algun CFGM 
%  61,5 28,6 33,3 40,5
n 0 8 10 18

Batxillerat 
%  ,0 57,1 66,7 42,9
n 1 0 0 1

Món laboral 
%  7,7 ,0 ,0 2,4
n 13 14 15 42

Total 
% 100 100 100 100

 
Gràfic 24. Transició a l’educació postobligatòria per grup de l’IES D 
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Les dades sobre la transició a l’educació postobligatòria en un futur immediat, 
configuren l’IES D com un centre educatiu on la població escolar es decanta d’igual 
forma pel batxillerat que pels CFGM, alhora que esdevé el centre de la mostra on els 
CFGM i els PGS tenen major presència.  

Les diferències entre els tres grups-classe són evidents. Per una banda, el grup adaptat 
(4t A) agrupa els alumnes que repeteixen curs -i l’alumne que abandona els estudis-, 
així com la major part d’alumnes que opten per un PGS. A l’extrem contrari es troba 4t 
C, els alumnes del qual es distribueixen entre els CFGM i el batxillerat. Un nivell 
intermedi el configura 4t B, on el batxillerat és l’opció majoritària però també tenen una 
presència important els CFGM i els PGS.  

Taula 47. Transició a l’educació postobligatòria segons capital instructiu familiar per grup de 

l’IES D 

Grup Capital instructiu 
familiar 

Transició a l’educació 
postobligatòria 

 
 A B C 

Total 

n 3 1 0 4
Algun PGS 

%  33,3 11,1 ,0 15,4
n 1 0 0 1

Repetir 4t ESO  
%  11,1 ,0 ,0 3,8
n 5 4 4 13

Algun CFGM  
%  55,6 44,4 50 50
n 0 4 4 8

Batxillerat  
%  ,0 44,4 50 30,8
n 9 9 8 26

Sense estudis o 
estudis obligatoris 

Total 
% 100 100 100 100
n 2 0 1 3

Algun CFGM  
%  66,7 ,0 16,7 27,3
n 0 2 5 7

Batxillerat 
%  ,0 100 83,3 63,6
n 1 0 0 1

Món laboral 
%  33,3 ,0 ,0 9,1
n 3 2 6 11

Estudis secundaris 
postobligatoris 

Total 
%  100 100 100 100
n 0 1 0 1

Algun PGS 
%  ,0 50 ,0 25
n 1 0 0 1

Algun CFGM 
% 100,0 ,0 ,0 25
n 0 1 1 2

Batxillerat 
% ,0 50 100 50
n 1 2 1 4

Estudis superiors 

Total 
%  100 100 100 100
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Les dades globals mostren una major preferència pel batxillerat en augmentar el nivell 
educatiu dels pares (un 30,8% dels fills amb pares amb estudis obligatoris i un 63,6% 
amb estudis postobligatoris). Com ja s’observava en les expectatives per l’any vinent, el 
grup d’alumnes de famílies amb estudis obligatoris configuren el gruix més important 
d’estudiants que cursaran l’any vinent un PGS i que repetiran curs. Destaca, però, que 
l’únic alumne que opta per abandonar els estudis pertany al perfil de famílies amb 
estudis postobligatoris, tot i que, com hem vist, es tracta d’un únic cas i, per tant, poc 
representatiu, tal i com succeeix amb les dades referents als alumnes amb pares amb 
estudis superiors (1 opta per un PGS, 1 per un CFGM i 2 per batxillerat).  

4.5.5. Expectatives acadèmiques a llarg termini 

Pel que fa a les expectatives a llarg termini, la universitat és l’opció majoritària entre els 
alumnes de 4t d’ESO de l’IES D però només és escollida per un 50% de l’alumnat. La 
resta d’alumnes opten en un 35,7% pels CFGS i es distribueixen equitativament (4,8% 
per a cada categoria) entre aquells que consideren que l’ESO és el seu màxim 
acadèmic i aquells que el fixen en el CFGM o el batxillerat. 

Taula 48. Expectatives acadèmiques a llarg termini per grup de l’IES D 

Grup 
Expectatives a llarg termini 

 A B C 
Total 

n 2 0 0 2
ESO 

%  15,4 ,0 ,0 4,8
n 0 2 0 2

CFGM 
%  ,0 14,3 ,0 4,8
n 0 1 1 2

BAT 
%  ,0 7,1 6,7 4,8
n 10 3 2 15

CFGS 
%  76,9 21,4 13,3 35,7
n 1 8 12 21

UNI 
%  7,7 57,1 80 50
n 13 14 15 42

Total 
%  100 100 100 100
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Gràfic 25. Expectatives acadèmiques a llarg termini per grup de l’IES D 
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estan més presents com a horitzó final de l’itinerari educatiu. Entre els alumnes 
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Taula 49. Expectatives acadèmiques a llarg termini segons capital instructiu familiar per grup de 
l’IES D 

Grup Capital instructiu 
familiar 

Expectatives a llarg 
termini  A B C 

Total 

n 2 0 0 2
ESO 

%  22,2 ,0 ,0 7,7
n 0 1 0 1

CFGM 
% ,0 11,1 ,0 3,8
n 0 1 1 2

BAT 
%  ,0 11,1 12,5 7,7
n 6 3 2 11

CFGS 
%  66,7 33,3 25,0 42,3
n 1 4 5 10

UNI 
%  11,1 44,4 62,5 38,5
n 9 9 8 26

Sense estudis o 
estudis obligatoris 

Total 
%  100 100 100 100
n 3 0 0 3

CFGS 
% 100 ,0 ,0 27,3
n 0 2 6 8

UNI 
%  ,0 100 100 72,7
n 3 2 6 11

Estudis secundaris 
postobligatoris 

Total 
% 100 100 100 100
n 0 1 0 1

CFGM 
% 0 50 0 25
n 1 0 0 1

CFGS 
% 100 0 0 25
n 0 1 1 2

UNI 
%  0 50 100 50
n 1 2 1 4

Estudis superiors 

Total 
%  100 100 100 100
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5. Xarxes socials i expectatives acadèmiques 

5.1 Xarxes de centre  

En l’apartat anterior hem realitzat una aproximació als quatre centres de la mostra, així 
com als seus respectius grups-classe, en base a les dades quantitatives obtingudes tant 
de les respostes del qüestionari (capital instructiu familiar, expectatives a curt i llarg 
termini) com de la informació proporcionada per cada centre (acreditació, transició a 
l’educació postobligatòria).  

En aquest cinquè apartat ens proposem abordar aquells aspectes de caràcter més 
relacional que es produeixen dins del marc escolar i que afecten el nostre objecte 
d’estudi. A partir dels qüestionaris contestats pels alumnes, on se’ls demana que anotin 
els companys de 4t d’ESO amb els que tenen més relació, s’han elaborat una sèrie de 
mapes relacionals que permeten observar gràficament quina és la lògica de la 
conformació de les xarxes a cada institut, així com alguns dels seus possibles efectes.  

Els mapes mostrats a continuació situen a cada alumne en el marc de les relacions que 
estableixen els seus companys de curs. Val recordar que es tracta d’una anàlisi basada 
en l’autoposicionament dels alumnes en la seva xarxa relacional, és a dir, partim de les 
pròpies afirmacions dels alumnes.  

Una primera mirada als mapes, ens permet observar els grups d’amistat creats pels 
alumnes, així com detectar situacions relacionals més perifèriques, en tant que els 
alumnes són col·locats sobre el mapa d’acord a la seva proximitat o llunyania respecte 
el conjunt d’alumnes de 4t d’ESO. Alhora, les fletxes marquen explícitament l’existència 
de relació entre dos alumnes, bé perquè ambdós s’han enumerat mútuament al 
qüestionari, bé perquè un dels dos ha inclòs l’altre en la seva llista.  

Cada alumne és representat per un codi alfanumèric, en el qual la lletra indica el grup 
classe al qual pertany l’alumne. Aquest apunt és interessant per tal de conèixer si les 
relacions entre alumnes prioritzen el grup-classe o si, per contra, el sobrepassen.  

Per a cada centre de la mostra es comenten tres mapes relacionals, cadascun d’ells en 
base a una de les variable presentades en l’apartat anterior: capital instructiu familiar, 
transició a l’educació postobligatòria i expectatives acadèmiques a llarg termini. La 
xarxa relacional és, doncs, sempre idèntica però varien els colors amb què es 
representen les categories creades per a cada variable. Els mapes són acompanyats 
per una llegenda que facilita la seva lectura.  

En el primer mapa, les xarxes relacionals són combinades amb la variable “capital 
instructiu familiar”, de forma que és possible observar com els diferents perfils 
d’alumnes (segons el nivell d’estudi dels seus pares) es relacionen entre ells, quin tipus 
de grups creen, quines posicions relacionals ocupen...  

El segon mapa aborda la transició a l’educació postobligatòria. En aquest, l’element 
important a observar és si els alumnes més propers opten o no per uns mateixos 
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itineraris acadèmics i quins són aquests itineraris. Alhora, la comparació amb el primer 
mapa (capital instructiu familiar) ens permet traçar certes lògiques sobre la transició a 
l’educació postobligatòria en base al perfil instructiu familiar dels alumnes i les relacions 
que estableixen entre ells.  

I, finalment, el tercer mapa reflecteix les expectatives acadèmiques a llarg termini. La 
seva anàlisi s’aborda d’igual forma que en el segon mapa, és a dir, per una banda 
volem observar si existeixen expectatives acadèmiques a llarg termini comunes entre 
els grups d’alumnes més propers i quines són aquestes i, al mateix temps, es pretén 
comparar-lo amb el primer mapa (capital instructiu familiar) per tal d’indagar en 
possibles correlacions entre el nivell d’estudis dels pares, la composició de les xarxes 
relacionals i la conformació d’aquestes expectatives.  

5.1.1 Institut A 

Tal i com comentàvem en l’apartat anterior, el tret que caracteritza la població escolar 
de l’IES A és l’elevat percentatge d’alumnes que provenen de famílies amb estudis 
postobligatoris i superiors i, conseqüentment, el reduït nombre d’estudiants de perfil 
instructiu familiar més baix. Aquesta composició de l’alumnat segons el capital instructiu 
familiar queda reflectida en el gràfic 26, on s’observa clarament la ubicació dels quatre 
alumnes de famílies amb estudis obligatoris (11a, 17a, 7b i 25b) en relació a la resta de 
companys de 4t d’ESO.  

Els alumnes de 4t d’ESO que provenen de famílies amb menor perfil instructiu es troben 
integrats en la xarxa social del seu curs, i només en un cas es detecta una certa 
ubicació de caràcter més perifèric. El baix nivell de diversitat entre l’alumnat pel que fa 
al capital instructiu familiar no permet distingir agrupacions clares segons aquesta 
variable però sí permet assenyalar que els alumnes amb pares amb estudis obligatoris, 
malgrat formar part de grups heterogenis i no ocupar posicions perifèriques, no formen 
part del grup central de la xarxa de relacions entre els alumnes de 4t d’ESO. 

Aquest grup central (situat a la part superior esquerra de la xarxa) es caracteritza, 
doncs, per estar integrat per alumnes de pares amb estudis postobligatoris i superiors, 
la totalitat dels quals cursaran l’any vinent batxillerat. En canvi, en els grups relacionals 
on se situen els alumnes de menor perfil instructiu, malgrat que el 50% d’aquests 
alumnes s’han matriculat a batxillerat, s’observa una major varietat de transicions a 
l’educació postobligatòria: repeticions, CFGM i batxillerat. Tot i així, insistim en que 
l’opció majoritària ha estat l’elecció pel batxillerat, essent molt reduïdes les altres 
opcions.  

El mapa relacional elaborat en base a la variable “expectatives acadèmiques a llarg 
termini” acaba perfilant una frontera clara entre aquells alumnes que se situen al marge 
esquerra del gràfic (famílies amb estudis postobligatoris o superiors, que l’any vinent 
cursaran batxillerat o repetiran curs amb aquest objectiu i que expressen la seva 
voluntat d’arribar a la universitat) i la part dreta de la xarxa (menor presència d’alumnat 
de famílies amb estudis superiors, ubicació de 3 dels 4 alumnes amb pares amb estudis 
obligatoris, major tendència cap als CFGM i expressió dels CFGS com a nivell educatiu 
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màxim a assolir). La gran majoria d’alumnes expressen, doncs, la seva voluntat d’arribar 
a la universitat i un petit nombre (sis alumnes) opten pels CFGS (tots ells ubicats a la 
part dreta de la xarxa).  

Si ens centrem en els quatre alumnes que provenen de famílies amb menor capital 
instructiu, s’observa que són els alumnes més integrats en les xarxes heterogènies els 
qui opten per la via postobligatòria acadèmica (especialment en el cas de l’alumne 7b 
que se situa al marge esquerra i, per tant, pertany al grup de major perfil). En canvi, 
l’alumne amb un d’origen instructiu baix ubicat a la perifèria (17a) és l’únic que opta pels 
CFGM.  

Pel que fa a les expectatives a llarg termini cal fer un matís; l’alumne que ha optat pel 
CFGM expressa la seva voluntat d’arribar a la universitat a llarg termini, mentre que un 
dels alumnes que opta pel batxillerat es fixa aquest com el nivell educatiu màxim a 
assolir. Com hem observat a l’apartat anterior i es visibilitza en el gràfic 28, del conjunt 
d’alumnes de 4t d’ESO de l’IES A només dos (11a i 24a) presenten unes expectatives 
acadèmiques a llarg termini que no contemplen els estudis superiors (tots dos ubicats al 
sector dret de la xarxa, de menor perfil instructiu).  

Es tracta, doncs, d’un centre conformat per una població escolar amb elevades 
expectatives acadèmiques, inclosos aquells alumnes que provenen d’entorns familiars 
amb un capital instructiu inferior. És en aquest sentit que podem parlar de “l’efecte- 
centre”, en tant que l’alumnat de menor perfil instructiu, sigui pel fet de conviure amb 
alumnes de major capital instructiu familiar i majors expectatives educatives, sigui per 
l’acció/expectatives del professorat o per altres elements contextuals com el clima de 
treball a classe, experimenta un increment de les seves expectatives acadèmiques, 
assimilant així a la resta de l’alumnat del centre tant el seu itinerari acadèmic pel curs 
vinent com les seves expectatives acadèmiques a llarg termini.  
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Gràfic 26. Mapa relacional de l’IES A segons el capital instructiu familiar 
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Gràfic 27. Mapa relacional de l’IES A segons la transició a l’educació postobligatòria 
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Gràfic 28. Mapa relacional de l’IES A segons les expectatives acadèmiques a llarg termini 
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5.1.2 Institut B  

En l’apartat anterior hem vist com la composició dels grups-classe de l’IES B 
presentava una certa heterogeneïtat pel que fa al capital instructiu familiar de 
l’alumnat. Ara bé, malgrat que aquesta heterogeneïtat també queda reflectida en el 
gràfic que recull la xarxa de relacions establerta entre els alumnes de 4t d’ESO (Gràfic 
29), també hi podem observar la formació d’algun grup més reduït de caràcter 
homogeni.  

Una aproximació general a la conformació dels grups relacionals d’aquest IES ens 
permet observar l’existència d’un grup d’alumnes, situat a la part inferior de la xarxa, 
amb unes característiques comunes: majoritàriament pertanyen a famílies amb estudis 
obligatoris, que opten per matricular-se en un CFGM (i, en un cas, abandonar els 
estudis) i que estableixen els CFGS com a horitzó a assolir en el seu itinerari 
acadèmic.  

La resta d’alumnes, és a dir, el grup majoritari, se situa en la part superior de la xarxa 
conformant una mena d’“U” invertida. Es tracta d’un sector més heterogeni i, per tant, 
on s’agrupen la major part dels alumnes amb capital instructiu familiar elevat. Aquests 
alumnes opten per l’itinerari acadèmic postobligatori (batxillerat) i fixen en la universitat 
les seves expectatives acadèmiques a llarg termini (val a dir, però, que a la part 
superior esquerra del mapa és possible distingir un petit grup que comparteix un origen 
instructiu familiar elevat així com unes expectatives acadèmiques elevades però que 
presenten un rendiment acadèmic força baix que els condueix o bé a la repetició de 
curs o bé a un CFGM).  

Observem a continuació quina és la posició relacional seguida pels alumnes amb 
pares amb estudis obligatoris. Els mapes relacionals creats en funció de les diferents 
variables, mostren que el comportament de l’alumnat amb un capital instructiu baix 
s’ajusta al del seu grup d’amics més proper. D’aquesta forma, els alumnes que formen 
part del grup més heterogeni, comparteixen la preferència pel batxillerat i la 
conformació d’expectatives acadèmiques que contemplen l’accés a la universitat. Es 
pot observar com la major part d’alumnes procedents de famílies amb estudis 
obligatoris que es troben ubicats en la “U” invertida de caràcter heterogeni han optat 
per l’itinerari acadèmic. Concretament es tracta dels vuit alumnes que es troben 
inserits dins d’aquest espai relacional: 27c, 20d, 25d, 11c, 18c, 1d, 20b i 15d (els tres 
alumnes d’aquest perfil que ocupen posicions més perifèriques, com veurem tot seguit, 
opten per l’itinerari professional).  

Per contra, aquells alumnes integrants del grup homogeni esmentat anteriorment i de 
perfil instructiu familiar més baix (15a, 3c, 3a, 14a, 5d, 12d, 8a i 13a), així com els tres 
alumnes que ocupen situacions més perifèriques en la xarxa relacional (10a, 5a i 11c) 
opten per l’itinerari professional.  

Aquestes dades suggereixen, doncs, l’existència d’un cert “efecte-contagi” entre 
companys, produint-se un increment de les expectatives d’aquells alumnes que 
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procedeixen de famílies amb capital instructiu més baix però que formen part de 
xarxes relacionals integrades per companys amb pares amb estudis postobligatoris i/o 
superiors. I, a la inversa, l’establiment de relacions entre alumnes de perfil instructiu 
baix o l’aïllament d’alguns alumnes d’aquest perfil desemboca en la reproducció d’unes 
expectatives acadèmiques més baixes, davant la manca de referents d’alt capital 
instructiu en el seu entorn més proper.  

Cal destacar, a partir d’una mirada més general, la pràctica inexistència d’alumnes 
amb expectatives a llarg termini que no contemplin la realització d’estudis de grau 
superior, ja siguin aquests un CFGS o els estudis universitaris, a diferència d’altres 
centres on el batxillerat o el CFGM es configuren com el nivell educatiu més alt a 
cursar per a un gruix important de l’alumnat. Tal i com comentàvem en el cas de l’IES 
A, podríem parlar de “l’efecte-centre”, sigui de forma directa (incidència de les 
expectatives majoritàries al centre en els alumnes de menor capital instructiu) o 
indirecta (creació d’un bon clima de treball, altes expectatives dipositades pel 
professorat...).  
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Gràfic 29. Mapa relacional de l’IES B segons el capital instructiu familiar 
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Gràfic 30. Mapa relacional de l’IES B segons la transició a l’educació postobligatòria 
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Gràfic 31. Mapa relacional de l’IES B segons les expectatives acadèmiques a llarg termini 
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5.1.3 Institut C  

L’IES C, tal com succeïa en el cas de l’IES B, engloba entre el seu alumnat diferents 
perfils d’alumnat en funció del seu capital instructiu familiar, malgrat presentar 
(globalment) un capital instructiu mitjà baix. És a dir, amb una major presència de 
perfils instructius baixos i un menor pes dels perfils instructius elevats. 

Una primera evidència en observar les relacions establertes entre els alumnes en 
funció del capital instructiu familiar (gràfic 32) és la concentració de la totalitat dels 
alumnes amb pares amb estudis superiors en el sector inferior de la xarxa, alhora que 
aquells alumnes els pares dels quals no van acabar els seus estudis primaris 
s’agrupen a la part superior de la mateixa, produint-se així una separació clara entre 
les dinàmiques relacionals d’aquests dos col·lectius. Els estudiants amb famílies amb 
estudis obligatoris i aquells amb pares amb estudis postobligatoris es distribueixen de 
forma més equitativa entre ambdós sectors.  

En el mapa relacional que mostra la transició a l’educació postobligatòria (gràfic 33), 
observem que la part superior de la xarxa (integrada per alumnes de menor perfil 
instructiu familiar) opta majoritàriament pels CFGM; mentre que la part inferior de la 
xarxa, on se situen els alumnes de major nivell educatiu familiar, tendeix en el seu 
conjunt al batxillerat. A més a més, una segona diferència entre aquests dos sectors 
és el fet que aquells alumnes que no superen l’ESO i se situen a la part superior de la 
xarxa abandonen els estudis o cursen un PGS (tot i que també hi ha alguns repetidors) 
i, en canvi, a la part inferior tots els alumnes que no superen el curs acaben repetint. 
Malgrat que, a priori, la repetició de curs pugui ser analitzada com a fracàs escolar, 
també pot ser entesa en alguns casos com la voluntat de l’alumne de seguir vinculat al 
sistema educatiu. És per això que és més freqüent entre aquells alumnes que 
expliciten la seva intenció de seguir un itinerari acadèmic com és el batxillerat, mentre 
que aquells amb menors expectatives educatives opten pels PGS.  

La separació en dos àmbits espacials observada en la conformació de la xarxa 
relacional segons el capital instructiu familiar i reproduïda en relació a la transició a 
l’educació postobligatòria torna a evidenciar-se quan analitzem la variable 
“expectatives acadèmiques a llarg termini”. En aquest cas, els alumnes de la part 
inferior de la xarxa, és a dir, el grup on s’engloben els alumnes amb pares amb més 
nivell d’estudis, fixen en la universitat (i només en alguns pocs casos en els CFGS) el 
seu horitzó educatiu. Per contra, a la part superior de la xarxa són els CFGM (i en 
alguns casos els CFGS) l’opció majoritàriament expressada pels alumnes com a nivell 
educatiu màxim a assolir.  

Si centrem l’anàlisi en aquells alumnes amb pares amb estudis obligatoris (que són 
aquells de perfil més baix que trobem a tots dos grups de la xarxa), observem 
novament que tant la tria dels estudis a realitzar el curs vinent com les expectatives 
acadèmiques a llarg termini es corresponen, en la majoria dels casos, amb les del 
conjunt del grup en què s’ubica cada alumne. D’aquesta manera, els alumnes amb 
pares amb estudis obligatoris situats a la part superior de la xarxa (1e, 6c, 5c, 3c, 4c, 
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4d,1d i 4e) optaran per fer un CFGM o un PGS, mentre que aquells alumnes d’igual 
perfil instructiu familiar que estableixen les seves relacions a la part baixa de la xarxa i, 
per tant, amb alumnat de nivell d’estudis familiar superior, trien en major percentatge el 
batxillerat (1a, 5a, 6a, 8a, 16a, 26a, 1b, 17b i 18b) o repeteixen (3a, 7a i 4a). La 
mateixa lògica pot ser aplicada en l’anàlisi de les expectatives a llarg termini, així, els 
alumnes de baix perfil educatiu familiar que es relacionen amb alumnes de major 
capital instructiu es plantegen en major percentatge arribar a la universitat, mentre que 
aquells ubicats a la part superior de la xarxa i, per tant, amb menor contacte amb 
alumnes amb pares amb estudis postobligatoris i superiors, bé fixen uns màxims 
educatius més baixos (CFGM), bé opten per l’itinerari professional (CFGS).  

La diferència de comportament de l’alumnat del mateix origen escolaritzat en un 
mateix centre podria ser explicada, doncs, en base a l’”efecte-contagi” que es produeix 
en aquells grups més heterogenis. És a dir, la convivència d’alumnes de perfil més 
baix amb alumnes amb pares amb estudis (part inferior de la xarxa) dóna lloc a una 
transferència d’expectatives acadèmiques elevades, a les quals difícilment tenen 
accés aquells alumnes d’entorns homogenis de perfil educatiu més baix.  
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Gràfic 32. Mapa relacional de l’IES C segons el capital instructiu familiar 
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 Gràfic 33. Mapa relacional de l’IES C segons la transició a l’educació postobligatòria 
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Gràfic 34. Mapa relacional de l’IES C segons les expectatives acadèmiques a llarg termini 
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5.1.4. Institut D 

La població escolar de l’IES D, com hem comentat amb anterioritat, està composada 
majoritàriament per alumnat amb pares amb estudis obligatoris, escolaritzant en 
percentatges més reduïts estudiants de famílies amb estudis postobligatoris. 

Les xarxes relacionals establertes entre aquests alumnes dibuixen un mapa relacional 
en el qual és fàcilment identificable una clivella que divideix en dos blocs els alumnes 
de 4t d’ESO. Un primer bloc quedaria ubicat a la part esquerra del mapa, agrupant la 
major part d’alumnes de pares amb estudis postobligatoris i estudis obligatoris i un 
únic alumne de família sense estudis; mentre que a la part dreta del mapa s’agrupen 
majoritàriament els alumnes de pares que no han completat els seus estudis primaris i 
uns pocs alumnes de famílies amb estudis obligatoris i postobligatoris (gràfic 35). Cal 
dir que aquesta separació es correspon amb la conformació dels grups-classe, de 
forma que la part dreta està íntegrament formada per alumnes de 4t A (que com hem 
vist anteriorment és el grup de currículum adaptat), mentre que la part esquerra es 
correspon als grups 4t B i 4t C.  

Com hem vist en l’anàlisi de les dades quantitatives, els alumnes de l’IES D opten en 
un percentatge similar pel batxillerat que pels CFGM. Ara bé, el mapa de relacions 
entre alumnes de 4t d’ESO segons la transició a l’educació postobligatòria mostra el 
manteniment de la clivella anteriorment esmentada. Així, a la part esquerra, on 
s’agrupen els alumnes amb major capital instructiu familiar, és majoritari l’itinerari 
acadèmic que condueix cap al batxillerat; mentre que a la part dreta destaca el nombre 
d’alumnes que opten pels PGS i els CFGM (hem de recordar que els alumnes del grup 
adaptat no poden, per normativa del centre, accedir al batxillerat). Destaca, en general, 
el reduït percentatge d’alumnes que repetiran curs l’any vinent, tot comparant-lo amb 
els altres centres de la mostra. Davant aquest fet, plantegem dues possibles hipòtesis 
explicatives: en primer lloc, l’elevat nombre d’alumnes que prefereixen cursar un PGS 
en no aprovar l’ESO i, en segon terme, el que podria ser una política de centre que 
facilités l’acreditació d’aquells alumnes que, malgrat haver obtingut uns resultats 
acadèmics baixos, opten pels CFGM.  

L’observació individual dels alumnes amb pares amb estudis obligatoris mostra una 
major tendència al batxillerat entre els alumnes ubicats a la part esquerra de la xarxa 
que no pas entre aquells situats a la part dreta. Tot i així, l’”efecte-contagi” 
d’expectatives que hem observat en altres centres és aquí molt menys intens, 
possiblement degut al fet que el nombre d’alumnes amb estudis postobligatoris i 
superiors és reduït. Cal fer un matís important per a comprendre l’evolució atípica 
experimentada pels dos alumnes amb pares amb estudis universitaris que s’agrupen a 
la part dreta de la xarxa. Es tracta en ambdós casos d’estudiants estrangers, 
probablement arribats al sistema català en els últims anys de l’ESO, amb els 
conseqüents efectes que la incorporació tardana pot tenir sobre el seu progrés 
acadèmic.  
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El mapa que reflecteix les xarxes relacionals dels alumnes i llurs expectatives a llarg 
termini torna a dibuixar un línia divisòria entre la part dreta i la part esquerra de la 
xarxa. Així, la part esquerra té en la universitat el seu horitzó acadèmic principal, 
mentre que a la part esquerra presenta una major varietat d’expectatives, essent 
majoritària la preferència pels CFGS, amb presència també de CFGM i PGS.  

D’igual forma que comentàvem en relació a la transició a l’educació postobligatòria, les 
expectatives a llarg termini dels alumnes de 4t d’ESO de famílies amb estudis 
obligatoris s’incrementen en aquells casos ubicats a la part esquerra de la xarxa, tot i 
que, a diferència de l’observat en altres centres, a l’IES D són molt presents, entre 
aquest sector d’alumnes, els CFGS com a nivell d’estudis màxim desitjat. I són també 
els CFGS l’opció majoritària en el sector dret de la xarxa, independentment del nivell 
d’estudis dels pares.  

Així doncs, malgrat que és observable un cert increment en les expectatives a llarg 
termini i una major tendència al batxillerat entre els alumnes de pares amb estudis 
obligatoris que estableixen relacions amb companys que provenen d’entorns familiars 
amb major capital instructiu, es tracta d’un efecte de menor intensitat a l’observat en 
altres centres. Això és degut, en part, a la presència majoritària d’alumnes d’origen 
instructiu baix que dificulta l’assoliment d’una veritable composició socioeducativa 
heterogènia amb referents d’alt nivell educatiu familiar que permeti el “contagi” 
d’expectatives entre alumnes i, alhora, al perfil concret d’alguns dels alumnes 
catalogats com a “alumnes de famílies amb estudis superiors”, ja que la seva 
incorporació tardana al centre implica, per una banda, un retard en la seva integració 
social al mateix i, per l’altra, l’efecte d’altres variables com el desconeixement de la 
llengua, adaptacions curriculars, diferències en els ritmes d’aprenentatge... que 
dificulten que puguin esdevenir un referent per als alumnes amb un capital instructiu 
familiar inferior.  
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Gràfic 35. Mapa relacional de l’IES D segons el capital instructiu familiar 
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Gràfic 36. Mapa relacional de l’IES D segons la transició a l’educació postobligatòria 
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Gràfic 37. Mapa relacional de l’IES D segons les expectatives acadèmiques a llarg termini 
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5.2 Xarxes individuals 

Una vegada analitzades les xarxes socials del conjunt d’alumnes de 4t d’ESo de 
cadascun dels quatre centres analitzats, en aquest apartat ens centrem en l’anàlisi de 
les xarxes individuals de l’alumnat amb un capital instructiu familiar baix, és a dir, els 
alumnes amb pares amb estudis obligatoris o menys. En primer lloc, analitzem les 
dades agregades per al conjunt de xarxes dels alumnes amb un capital isntructiu baix 
dels quatre IES. A continuació, entrarem a analitzar aquestes xarxes centre per centre.  

S’analitzen les expectatives a curt termini, les expectatives a llarg termini i  la transició 
a l’educació postobligatòria segons el tipus de xarxa relacional dels alumnes. Per dur a 
terme aquesta anàlisi, hem creat una tipologia de quatre tipus de xarxes en funció del 
percentatge d’amics amb capital instructiu familiar elevat que la integren: menys del 
25%, entre el 25 i el 50%, entre el 50 i el 75% i més del 75% dels amics amb pares 
amb estudis postobligatoris.  

Per tal d’intentar controlar fins a quin punt l’establiment de la xarxa relacional és causa 
o conseqüència de les expectatives acadèmiques, hem incorporat també la variable 
del moment en què l’alumne va conformar la seva xarxa d’amistats. Hem considerat 
com a xarxes “recents” aquelles establertes a 3r i 4t d’ESO i com a xarxes “estables” 
aquelles conformades abans de 2n d’ESO; ja sigui a primària o a 1r i 2n d’ESO.  

5.2.1 Anàlisi agregada 

L’alumnat amb baix capital instructiu familiar suma un total de 89 alumnes en els 
quatre centres. En la taula50 mostrem les expectatives a curt termini segons la xarxa 
relacional de l’alumnat. D’una banda, és clara la tendència de l’alumnat amb un major 
percentatge d’amics de capital instructiu elevat: les expectatives a curt termini les 
situen en el batxillerat. Aquesta tendència s’inverteix per al conjunt de l’alumnat amb 
un menor percentatge d’amics amb pares amb estudis postobligatoris: un 84,2% 
d’aquests s’inclina per cursar un CFGM.  

Per tant, aquells alumnes que compten amb xarxes relacionals amb percentatges més 
elevats d’alumnat amb pares amb estudis postobligatoris s’inclinen majoritàriament per 
la via acadèmica, mentre que aquells alumnes amb una xarxa relacional amb 
percentatges menors d’amics amb capital instructiu familiar baix s’inclinen de manera 
majoritària per l’itinerari professional.  
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Taula 50. Expectatives a curt termini segons xarxa relacional  
 

% d’alumnat amb capital instructiu familiar 
postobligatori en la xarxa Expectatives a curt 

termini 
-25% +25% +50% +75% 

Total 

n 0 2 0 0 2
PGS 

% ,0 5,3 ,0 ,0 2,2
n 1 1 0 0 2

Repetir 4t ESO 
% 5,3 2,6 ,0 ,0 2,2

n 16 19 11 2 48CFGM 
% 84,2 50,0 61,1 14,3 53,9
n 2 16 7 12 37

Batxillerat 
% 10,5 42,1 38,9 85,7 41,6

n 19 38 18 14 89
Total 

% 100 100 100 100 100
 
 
Quant a les expectatives a llarg termini (taula 51), encara és més clara la tendència 
mostrada en les expectatives a curt termini, és a dir, d’una banda, el percentatge 
d’alumnat que aspira a seguir l’itinerari acadèmic (batxillerat i universitat) va 
augmentant a mesura que s’incrementa el percentatge d’alumnat amb un capital 
instructiu elevat de la seva xarxa relacional. De l’altra, el percentatge d’alumnes que 
esperen seguir l’itinerari professional (CFGM i CFGS) va augmentant a mesura que 
disminueix el percentatge d’amics amb pares amb estudis postobligatoris que 
s’ubiquen en la seva xarxa relacional.  

En aquest sentit cal destacar els baixos percentatges d’alumnes que, tenint una xarxa 
relacional formada en més d’un 75% per alumnes amb capital instructiu familiar elevat,  
fixen el seu llindar màxim en un CFGM (0%) i en un CFGS (14,3%).  En canvi, aquests 
percentatges són més elevats si observem l’opció de la universitat, augmentant fins a  
un 71,4%.  

En el cas del conjunt d’alumnes amb una xarxa on menys del 25% de l’alumnat té 
pares amb estudis postobligatoris, la tendència és la inversa: el 15,8% té expectatives 
d’arribar a fer un CFGM a llarg termini, i un 52,6%, d’arribar a fer un CFGS.  
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Taula 51. Expectatives a llarg termini segons xarxa relacional  
 

% d’alumnat amb capital instructiu familiar 
postobligatori en la xarxa Expectatives a llarg 

termini 
-25% +25% +50% +75% 

Total 

n 2 1 0 0 3
ESO 

% 10,5 2,6 ,0 ,0 3,4

n 3 8 1 0 12
CFGM 

% 15,8 21,1 5,6 ,0 13,5

n 0 2 1 2 5
Batxillerat 

% ,0 5,3 5,6 14,3 5,6

n 10 11 7 2 30
CFGS 

% 52,6 28,9 38,9 14,3 33,7

n 4 16 9 10 39
Universitat 

% 21,1 42,1 50,0 71,4 43,8
n 19 38 18 14 89

Total 
% 100 100 100 100 100

 
En la taula 52 es mostra la transició a l’educació postobligatòria dels alumnes amb un 
capital instructiu familiar baix segons la seva xarxa relacional.  

En primer lloc, destacar que l’opció acadèmica, el batxillerat, és la majoritària en el 
grup d’alumnes amb més del 75% d’amics amb capital instructiu familiar elevat. 
Aquesta opció és la segona més triada pels grups d’alumnes amb xarxes relacionals 
formades per entre un 25 i un 75% d’alumnat amb pares amb estudis postobligatoris. 
En canvi, dels alumnes amb menys d’un 25% d’amics amb capital instructiu familiar 
elevat, només un 5,6% cursarà batxillerat el curs següent, quedant per darrera dels 
PGS, repetir 4t d’ESO, els CFGM i el batxillerat. 

En canvi, els percentatges d’alumnat que opten finalment pel CFGM es distribueixen 
de manera inversa; és a dir, l’alumnat que cursarà un CFGM és minoritari en el conjunt 
d’alumnes amb un percentatge superior al 75% d’amics amb capital instructiu familiar 
elevat; mentre que és l’opció majoritària en els altres tres grups d’alumnes.  

Per tant, la tendència observada tant en les expectatives a curt termini com a llarg 
termini, confirma de nou amb les dades de la transició a l’educació postobligatòria: 
aquell alumnat amb una xarxa relacional amb major percentatge d’amics amb capital 
instructiu alt opten majoritàriament per la via acadèmica, mentre que l’opció acadèmica 
és minoritària entre aquell alumnat que té unes xarxes formades per un baix 
percentatge d’alumnat amb capital instructiu elevat.  
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Taula 52. Transició a l’educació postobligatòria segons xarxa relacional  
 

% d’alumnat amb capital instructiu familiar 
postobligatori en la xarxa Transició a l’educació 

postobligatòria 
-25% +25% +50% +75% 

Total 

n 3 2 1 0 6
PGS 

% 16,7 5,4 5,6 ,0 6,9

n 2 4 1 2 9
Repetir 4t ESO 

% 11,1 10,8 5,6 14,3 10,3

n 12 17 11 1 41
CFGM 

% 66,7 45,9 61,1 7,1 47,1

n 1 13 5 10 29
Batxillerat 

% 5,6 35,1 27,8 71,4 33,3

n 0 1 0 1 2 
Món laboral 
 % ,0 2,7 ,0 7,1 2,3

n 18 37 18 14 87
Total 

% 100 100 100 100 100
 
 
 

Passem ara a analitzar les dades d’expectatives a curt i a llarg termini, i de transició a 
l’educació postobligatòria segons el moment de constitució de la xarxa; és a dir, si la 
xarxa relacional de l’alumnat es va constituir majoritàriament abans de 2n d’ESO 
(xarxa estable) o bé si majoritàriament es va constituir en el segon cicle de l’ESO 
(xarxa recent). Cal tenir en compte, a l’hora d’interpretar les dades, que, en valors 
absoluts, l’alumnat amb un xarxa relacional recent és menor (18 alumnes) que aquell 
amb una xarxa relacional estable (71 alumnes).  

Les dades d’expectatives a curt termini (Taula 53) mostren, en primer lloc, que un 
percentatge més elevat d’alumnes volen cursar batxillerat el curs vinent en els casos 
en què compten amb una xarxa relacional estable (43,7%), més que no pas en els 
casos en què compten amb una xarxa recent (33,3%). En menor mesura, també 
l’expectativa de cursar un CFGM és majoritària entre l’alumnat amb una xarxa estable 
(54,9%) que entre l’alumnat amb una xarxa relacional recent (59%). En segon lloc, 
observem que el percentatge d’alumnat que espera fer un PGS o repetir 4t d’ESO és 
superior en el grup d’alumnes que tenen una xarxa d’amics recent. De fet, en cap cas, 
un alumne amb una xarxa relacional estable espera repetir curs.  

D’aquestes dades generals podem concloure que les expectatives a curt termini són 
lleugerament superiors en els casos en què l’alumnat compta amb una xarxa relacional 
estable. Analitzant aquestes dades segons el percentatge d’alumnat amb capital 
instructiu familiar elevat, observem que es manté la tendència identificada en les taules 
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anteriors, tant entre aquells alumnes amb xarxes estables com els alumnes amb 
xarxes recents: a mesura que augmenta el percentatge d’amics amb capital instructiu 
familiar postobligatori, l’expectativa de cursar batxillerat augmenta i la de cursar un 
CFGM disminueix. Malgrat això, cal destacar el major percentatge d’alumnes que 
esperen cursar batxillerat entre l’alumnat amb una xarxa estable que no pas entre 
l’alumnat amb una xarxa recent. De manera inversa, és major el percentatge d’alumnat 
que espera cursar un CFGM entre aquells alumnes amb una xarxa relacional recent 
que no pas entre aquells que compten amb una xarxa relacional estable. 

Taula 53. Expectatives a curt termini segons xarxa relacional i moment de constitució de la 
xarxa 

% d’alumnat amb capital instructiu 
familiar postobligatori en la xarxa 

Moment 
constitució 

xarxa 
Expectatives a curt 

termini 
-25% +25% +50% +75% 

Total 

n 0 1 0 0 1
PGS 

% ,0 16,7% ,0 ,0 5,6
n 1 1 0 0 2

Repetir 4t ESO 
% 20,0 16,7 ,0 ,0 11,1

n 3 3 2 1 9
CFGM 

% 60,0 50,0 66,7 25,0 50,0
n 1 1 1 3 6

Batxillerat 
% 20,0 16,7 33,3 75,0 33,3

n 5 6 3 4 18

Xarxa recent 

Total 
% 100 100 100 100 100

n 0 1 0 0 1
PGS 

% ,0 3,1 ,0 ,0 1,4

n 13 16 9 1 39
CFGM 

% 92,9 50,0 60,0 10,0 54,9
n 1 15 6 9 31

Batxillerat 
% 7,1 46,9 40,0 90,0 43,7

n 14 32 15 10 71

Xarxa  estable 

Total 
% 100 100 100 100 100

 
 

Quant a les expectatives a llarg termini, el percentatge d’alumnat que tria cada opció 
formativa a llarg termini varia escassament en funció del moment de constitució de la 
xarxa. Així doncs, el llindar formatiu d’universitat és majoritari en ambdós tipus de 
xarxes: un 42,3% de l’alumnat amb una xarxa relacional estable vol arribar a la 
universitat, mentre que aquest percentatge és del 50% per a l’alumnat amb una xarxa 
recent.  
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En termes generals, i tant per a l’alumnat amb una xarxa recent com per a l’alumnat 
amb una xarxa estable, a major percentatge d’amics amb pares amb estudis 
postobligatoris, majors percentatge d’alumnat que situa la universitat com a llindar 
màxim formatiu. En els casos de les opcions formatives professionalitzadores (CFGM i 
CFGS) augmenta el percentatge d’alumnat que les fixa com a llindar màxim a mesura 
que disminueix el percentatge d’alumnat amb pares amb estudis postobligatoris que 
formen la xarxa relacional. 

Taula 54. Expectatives a llarg termini segons xarxa relacional i moment de constitució de la 
xarxa 
 

% d’alumnat amb capital instructiu familiar 
postobligatori en la xarxa 

Moment 
constitució 

xarxa 
Expectatives a 

llarg termini 
-25% +25% +50% +75% 

Total 

n 1 0 0 0 1
ESO 

% 20,0 ,0 ,0 ,0 5,6
n 0 2 0 0 2

CFGM 
% ,0 33,3 ,0 ,0 11,1
n 2 3 0 1 6

CFGS 
% 40,0 50,0 ,0 25,0 33,3
n 2 1 3 3 9

Universitat 
% 40,0 16,7 100,0 75,0 50,0

n 5 6 3 4 18

Xarxa recent 
 
 

Total 
% 100 100 100 100 100
n 1 1 0 0 2

ESO 
% 7,1 3,1 ,0 ,0 2,8
n 3 6 1 0 10

CFGM 
% 21,4 18,8 6,7 ,0 14,1

n 0 2 1 2 5  
Batxillerat 
  % ,0 6,3 6,7 20,0 7,0

n 8 8 7 1 24  
CFGS 
 % 57,1 25,0 46,7 10,0 33,8

n 2 15 6 7 30
Universitat 

% 14,3 46,9 40,0 70,0 42,3

n 14 32 15 10 71

Xarxa estable 

Total 
% 100 100 100 100 100

 
En la taula 55 es mostren les dades de la transició a l’educació postobligatòria segons 
el moment de constitució de la xarxa i segons el percentatge d’alumnat amb capital 
instructiu familiar postobligatori que forma la xarxa relacional.  

L’opció formativa majoritària que cursarà l’alumnat és el CFGM, tant en aquells casos 
on l’alumnat té una xarxa relacional constituïda recentment, com en els casos en què 
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la xarxa és estable. Malgrat això, aquest percentatge és més elevat entre l’alumnat 
amb una xarxa estable que no pas entre aquell amb una xarxa constituïda recentment. 
La segona opció és la del batxillerat, però en aquest cas, acabarà cursant-lo un 
percentatge més elevat d’alumnat que compta amb una xarxa estable que no pas en el 
cas de l’alumnat amb una xarxa relacional recent.  

Analitzant les dades segons el percentatge d’alumnat amb pares amb estudis 
postobligatoris que conforma les xarxes de l’alumnat, se segueix, en termes generals, 
la tendència comentada fins ara: a major percentatge d’amics amb capital instructiu 
familiar elevat, major percentatge d’alumnat que cursarà batxillerat.  

Taula 55. Transició a l’educació postobligatòria segons xarxa relacional i moment de constitució 
de la xarxa 

% d’alumnat amb capital instructiu 
familiar postobligatori en la xarxa 

Moment 
constitució 

xarxa 

Transició a 
l’educació 

postobligatòria -25% +25% +50% +75% 
Total 

n 1 1 0 0 2
PGS 

% 20,0 20,0 ,0 ,0 11,8

n 1 2 0 0 3
Repetir 4t ESO 

% 20,0 40,0 ,0 ,0 17,6

n 2 2 2 1 7
CFGM 

% 40,0 40,0 66,7 25,0 41,2

n 1 0 1 3 5
Batxillerat 

% 20,0 ,0% 33,3 75,0 29,4

n 5 5 3 4 17

Xarxa recent 

Total 
% 100 100 100 100 100

n 2 1 1 0 4
PGS 

% 15,4 3,1 6,7 ,0 5,7

n 1 2 1 2 6
Repetir 4t ESO 

% 7,7 6,3 6,7 20,0 8,6

n 10 15 9 0 34
CFGM 

% 76,9 46,9 60,0 ,0 48,6

n 0 13 4 7 24
Batxillerat 

% ,0 40,6 26,7 70,0 34,3

n 0 1 0 1 2
Món laboral 

% ,0 3,1 ,0 10,0 2,9

n 13 32 15 10 70

Xarxa estable 

Total 
% 100 100 100 100 100
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5.2.2 Institut A 

Tal i com hem comentat en l’apartat 4, la major part de l’alumnat escolaritzat a l’IES A 
prové de famílies amb un capital instructiu elevat, és a dir, els pares de la majoria 
d’aquests alumnes han estudiat més enllà de l’etapa obligatòria. 

Són només quatre els casos d’alumnes amb un capital instructiu familiar baix. Degut a 
aquesta composició homogènia de perfil elevat, tots quatre alumnes s’integren en 
xarxes relacionals on més del 75% dels seus amics tenen pares amb estudis 
postobligatoris. Així doncs, no existeixen xarxes d’amics on menys del 75% d’aquests 
provinguin de famílies amb un capital instructiu elevat i tots quatre alumnes formen 
part de xarxes força semblants pel que fa a la seva composició, tot i que s’observa una 
ubicació més perifèrica en un dels casos. 

En la taula 56 observem les expectatives dels quatre alumnes per al curs següent: tres 
d’aquests esperen cursar batxillerat, mentre que un quart espera matricular-se en un 
CFGM. Cal matisar que aquest darrer alumne, tot i relacionar-se majoritàriament amb 
alumnat de pares amb estudis postobligatoris no es troba completament integrat en el 
marc relacional de l’IES A, detectant-se una certa distància respecte a la resta 
d’alumnes.  

Taula 56. Expectatives a curt termini segons xarxa relacional de l’IES A 

% d’alumnat amb capital instructiu familiar 
postobligatori en la xarxa Expectatives a curt 

termini 
-25% +25% +50% +75% 

Total 

n 0 0 0 1 1
CFGM 

% ,0 ,0 ,0 25,0 25,0

n 0 0 0 3 3
Batxillerat 

% ,0 ,0 ,0 75,0 75,0

n 0 0 0 4 4
Total 

% ,0 ,0 ,0 100 100
 
 
En la taula 57 observem l’opció a la qual accediran el curs següent els quatre alumnes 
amb capital instructiu familiar baix. Les expectatives comentades anteriorment (taula 
56) s’ajusten en tres dels quatre casos a la realitat: l’alumne que esperava cursar un 
CFGM hi accedeix i dos dels alumnes que optaven per l’itinerari acadèmic es 
matriculen finalment a batxillerat. L’únic alumne que no acompleix les seves 
expectatives opta per la repetició de curs, amb la voluntat de –passat un any- accedir 
al batxillerat. En tots tres casos, doncs, s’opta per la continuïtat en els estudis, sigui a 
través del batxillerat (inclòs l’alumne que ha de repetir curs) o del CFGM (per a 
l’alumne que se situa a la perifèria de les xarxes relacionals de l’IES A).  
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Taula 57. Transició a l’educació postobligatòria segons xarxa relacional de l’IES A 

% d’alumnat amb capital instructiu familiar 
postobligatori en la xarxa 

Transició a 
l’educació 

postobligatòria 
-25% +25% +50% +75% 

Total 

n 0 0 0 1 1
Repetir 4t ESO 

% ,0 ,0 ,0 25,0 25,0

n 0 0 0 1 1
CFGM 

% ,0 ,0 ,0 25,0 25,0

n 0 0 0 2 2
Batxillerat 

% ,0 ,0 ,0 50,0 50,0

n 0 0 0 4 4
 Total 

% ,0 ,0 ,0 100 100

 
Quant a les expectatives a llarg termini (taula 58), es manté la mateixa lògica 
comentada per a les dues variables anteriors: tres alumnes opten per la via acadèmica 
i un quart per l’itinerari professional. Ara bé, no es detecta una clara continuïtat entre 
les expectatives a curt termini i llarg termini d’aquests alumnes. Així, l’alumne que tria 
fer un CFGM el curs vinent, expressa la seva voluntat d’arribar a la universitat; mentre 
que un dels altres dos alumnes que volen cursar batxillerat opta per cursar a llarg 
termini un CFGS. A més, un dels alumnes que opta per fer batxillerat fixa aquest nivell 
educatiu com el màxim a assolir, sense plantejar l’accés a estudis superiors. En aquest 
darrer cas es tracta de l’alumne que ha de repetir curs, de forma que les seves 
expectatives a llarg termini es poden trobar influïdes per la repetició de curs i, per tant, 
per l’endarreriment de la seva transició a l’educació postobligatòria. 

Taula 58. Expectatives a llarg termini segons xarxa relacional de l’IES A 

% d’alumnat amb capital instructiu familiar 
postobligatori en la xarxa Expectatives a llarg 

termini 
-25% +25% +50% +75% 

Total 

n 0 0 0 1 1
Batxillerat 

% ,0 ,0 ,0 25,0 25,0
n 0 0 0 1 1

CFGS 
% ,0 ,0 ,0 25,0 25,0

n 0 0 0 2 2
Universitat 

% ,0 ,0 ,0 50,0 50,0

n 0 0 0 4 4
 Total 

% ,0 ,0 ,0 100 100
 
Les dades apunten en tots quatre casos a la continuïtat en els estudis més enllà de 
l’educació obligatòria, sigui a través de la via professional o de l’itinerari més 
acadèmic. Destaca, però, la vinculació d’aquests alumnes amb la formació 
professional, sigui com a via d’accés a la universitat (a través d’un CFGM), sigui com a 
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meta final (CFGS) després del batxillerat. En qualsevol cas, cap dels alumnes de perfil 
instructiu baix d’aquest centre planteja l’abandonament dels estudis o la incorporació al 
món laboral un cop finalitzada l’etapa obligatòria. Sembla possible parlar de l’”efecte-
centre”, atès que l’alumnat de menor perfil instructiu –sigui pel contacte amb alumnes 
de famílies amb major capital instructiu i amb expectatives acadèmiques més 
elevades, sigui per altres elements propis del centre (clima de treball, expectatives del 
professorat...)- veu incrementades les seves expectatives acadèmiques.   

 



Efectes de la composició social dels centres d’ensenyament obligatori  
sobre el rendiment i les expectatives de l’alumnat 

 
 

 111

5.2.3 Institut B 

Tal i com hem assenyalat en l’apartat anterior, l’alumnat amb pares amb estudis 
obligatoris ocupa diferents llocs en l’espai relacional de l’IES B, en alguns casos 
conformant xarxes homogènies –integrades per alumnes amb un mateix capital 
instructiu familiar- i, en d’altres, incorporant-se a xarxes heterogènies –formades per 
alumnat amb pares amb estudis postobligatoris. Analitzem tot seguit quin és l’efecte 
que pertànyer a uns grups o altres pot produir sobre diferents variables: expectatives a 
curt i llarg termini i transicions reals a l’educació postobligatòria.  

Hem de tenir present que el nombre de casos a comentar és relativament reduït (un 
total de 19 alumnes amb pares amb estudis obligatoris), de forma que els percentatges 
es poden veure alterats de forma significativa pel moviment d’un únic alumne. És per 
això que ens centrarem en aquells percentatges clarament distants i destacats, evitant 
el comentari de les particularitats. 

Taula 59. Transició a l’educació postobligatòria segons xarxa relacional de l’IES B 

% d’alumnat amb capital instructiu familiar 
postobligatori en la xarxa 

Transició a 
l’educació 

postobligatòria 
-25% +25% +50% +75% 

Total 

n 4 2 4 0 10
CFGM 

% 100,0 50,0 100,0 ,0 52,6
n 0 1 0 7 8

Batxillerat 
% ,0 25,0 ,0 100,0 42,1

n 0 1 0 0 1
Món laboral 

% ,0 25,0 ,0 ,0 5,3

n 4 4 4 7 19
 Total 

% 100 100 100 100 100
 

L’observació de la transició a l’educació postobligatòria presenta una doble lògica. 
D’una banda, el 100% dels alumnes amb pares amb estudis obligatoris amb una clara 
majoria (més dels 75%) d’amics amb pares amb estudis postobligatoris opten per 
l’itinerari de perfil més acadèmic. Així, podem afirmar que aquest alumnat amb capital 
instructiu baix realitza la mateixa transició que el seu grup d’amics més proper, que, en 
aquest cas, opta majoritàriament pel batxillerat.  

En un sentit contrari, la totalitat dels alumnes amb pares amb estudis obligatoris que 
pertanyen a xarxes més homogènies o, en altres paraules, que es relacionen poc o 
gens amb alumnes amb un capital instructiu familiar superior (aquests alumnes 
suposen menys del 75% dels seus amics més propers) opta  per la realització d’un 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà.  
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Taula 60. Expectatives a curt termini segons xarxa relacional de l’IES B 

% d’alumnat amb capital instructiu familiar 
postobligatori en la xarxa Expectatives a curt 

termini 
-25% +25% +50% +75% 

Total 

n 4 4 4 0 12
CFGM 

% 100,0 80,0 100,0 ,0 60,0
n 0 1 0 7 8

Batxillerat 
% ,0 20,0 ,0 100,0 40,0

n 4 5 4 7 20
 Total 

% 100 100 100 100 100
 
Aquesta mateixa dicotomia és visible en l’anàlisi de les variables relatives a la 
conformació d’expectatives. A curt termini, les xifres són pràcticament idèntiques a les 
mostrades per a la transició real a l’any vinent d’aquest alumnat. El 100% dels 
alumnes amb pares obligatoris que es relacionen principalment amb alumnes del seu 
mateix capital instructiu familiar tendeixen a escollir el CFGM com a continuació dels 
estudis obligatoris. En canvi, els alumnes amb capital instructiu familiar baix que 
formen part de xarxes heterogènies no només plantegen el batxillerat com l’opció a 
seguir sinó que finalment hi accedeixen.  

Taula 61. Expectatives a llarg termini segons xarxa relacional de l’IES B 

% d’alumnat amb capital instructiu familiar 
postobligatori en la xarxa Expectatives a llarg 

termini 
-25% +25% +50% +75% 

Total 

n 0 1 0 0 1
CFGM 

% ,0 20,0 ,0 ,0 5,0
n 0 0 0 1 1

Batxillerat 
% ,0 ,0 ,0 14,3 5,0
n 3 3 3 0 9

CFGS 
% 75,0 60,0 75,0 ,0 45,0

n 1 1 1 6 9
Universitat 

% 25,0 20,0 25,0 85,7 45,0

n 4 5 4 7 20
 Total  

% 100 100 100 100 100
 
Les expectatives a llarg termini mostren novament diferències entre els alumnes amb 
pares amb estudis obligatoris en funció del capital instructiu dels companys amb qui 
afirmen tenir més contacte. Val a dir, però, que aquestes diferències són lleugerament 
inferiors a les detectades en el cas de l’any vinent real i les expectatives a curt termini. 
D’una banda, l’alumnat de baix perfil instructiu que té tres de cada quatre amics amb 
pares amb estudis postobligatoris o més opta en un 85’7% per la universitat (només en 
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un cas ha plantejat el batxillerat com a sostre acadèmic al qual arribar). En canvi, 
l’opció per la consecució d’estudis universitaris es redueix fins al 20 o 25% dels 
alumnes amb pares amb estudis obligatoris que es relacionen menys amb companys 
de capital instructiu familiar més elevat, i majoritàriament després d’haver cursat un 
CFGM. És precisament aquest punt el que explica que les diferències siguin menors 
que en el cas de les altres dues variables, atès que alguns dels alumnes de menor 
perfil que a curt termini han optat per la realització de CFGM plantegen continuar la 
seva formació a la universitat.  

En qualsevol cas, però, les expectatives a llarg termini de l’alumnat amb pares amb 
estudis obligatoris se situen més enllà del batxillerat (hi ha un únic cas) i dels CFGM, 
essent els CFGS i la universitat fites compartides per tots els alumnes d’aquest IES.  

Així doncs, a l’IES B l’”efecte-contagi” entre companys pot ser observat en dos nivells 
diferenciats. En primer lloc, les expectatives a llarg termini plantegen la realització en 
tots els casos d’estudis de grau superior, siguin aquests de caràcter professional 
(CFGS) o acadèmic (universitat). En aquesta mateixa línea, no es detecta cap cas on 
les expectatives es limitin a la consecució del Graduat en Educació Secundària ni a la 
incorporació al món laboral. Podríem parlar d’un possible “efecte-centre”, atès que el 
conjunt de l’alumnat independentment de les xarxes personals creades experimenten 
un increment de les seves expectatives acadèmiques.  

En segon lloc, la creació per part de l’alumnat de baix perfil instructiu familiar d’unes 
xarxes relacionals integrades majoritàriament (més d’un 75%) per alumnes amb pares 
amb estudis postobligatoris desemboca en un increment més notable en les seves 
expectatives. D’aquesta manera, la totalitat de l’alumnat de baix perfil instructiu, les 
tres quartes parts dels amics de la qual provenen de famílies amb estudis 
postobligatoris, presenta unes expectatives a curt termini (batxillerat) i a llarg termini 
(universitat), així com una transició a l’educació postobligatòria (batxillerat) similars a 
les de l’alumnat amb pares amb estudis postobligatoris.  
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5.2.4 Institut C 

Hem comentat amb anterioritat que l’IES C està composat per estudiants amb 
diferents perfils instructius però amb una presència majoritària d’alumnes amb pares 
amb estudis obligatoris, essent minoritari el pes ocupat per alumnes de perfils 
instructius familiars elevats. Aquesta composició del centre comporta que sigui un 
nombre reduït d’alumnes amb pares amb estudis obligatoris el que pertanyi a xarxes 
relacionals integrades en més d’un 75% per alumnes amb capital instructiu familiar 
elevat. Amb l’objectiu d’evitar que el comentari d’un nombre reduït de casos pugui 
comportar biaixos en la comprensió de les dinàmiques desenvolupades en l’IES C i a 
la vista de les dades, optem en aquest cas per treballar amb dues categories: alumnes 
amb pares amb estudis obligatoris amb més de la meitat dels seus amics amb pares 
amb estudis postobligatoris i alumnes amb pares amb estudis obligatoris amb menys 
de la meitat dels seus amics amb pares amb estudis postobligatoris. 

El comportament d’aquests dos col·lectius és força diferenciat pel que fa a les tres 
variables contemplades en aquesta anàlisi (expectatives a curt i llarg termini i transició 
a l’educació postobligatòria) i responen principalment a les diferents ubicacions 
presentades en l’apartat dedicat a la descripció de les xarxes de 4t d’ESO de l’IES C. 
És a dir, l’itinerari acadèmic a seguir en el curs següent i les expectatives acadèmiques 
a curt i llarg termini es corresponen a les del grup relacional on se situa cada alumne 
amb pares amb estudis obligatoris.  

Taula 62. Transició a l’educació postobligatòria segons xarxa relacional de l’IES C 
% d’alumnat amb capital instructiu familiar 

postobligatori en la xarxa 
Transició a 
l’educació 

postobligatòria -25% +25% +50% +75% 
Total 

n 2 0 0 0 2
PGS 

% 22,2 ,0 ,0 ,0 5,3
n 1 4 1 1 7

Repetir 4t ESO 
% 11,1 22,2 12,5 33,3 18,4

n 5 9 3 0 17
CFGM 

% 55,6 50,0 37,5 ,0 44,7

n 1 5 4 1 11
Batxillerat 

% 11,1 27,8 50,0 33,3 28,9

n 0 0 0 1 1
Món laboral 

% ,0 ,0 ,0 33,3 2,6

n 9 18 8 3 38
Total 

% 100 100 100 100 100
 

Així, els alumnes de perfil instructiu baix que pertanyen a xarxes relacionals 
homogènies, és a dir, amb poca presència d’alumnes amb pares amb estudis 
postobligatoris accedeixen en més d’un 50% a un CFGM. En canvi, l’opció majoritària 
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entre l’alumnat de baix perfil instructiu integrat en xarxes heterogènies (amb major 
participació de l’alumnat amb pares amb estudis postobligatoris) és el batxillerat. 
Destaca també, entre les dades sobre la transició a l’educació postobligatòria, que 
l’elecció pels Programes de Garantia Social (PGS) es limiti a alumnes de baix perfil 
instructiu, en les xarxes relacionals del qual la presència d’alumnat de famílies amb 
estudis postobligatoris és pràcticament inexistent.  

Taula 63. Expectatives a curt termini segons xarxa relacional de l’IES C 

% d’alumnat amb capital instructiu familiar 
postobligatori en la xarxa Expectatives a curt 

termini 
-25% +25% +50% +75% 

Total 

n 0 1 0 0 1
Repetir 4t ESO 

% ,0% 5,6 ,0 ,0 2,6

n 8 9 3 1 21
CFGM 

% 80,0 50,0 37,5 33,3 53,8

n 2 8 5 2 17
Batxillerat 

% 20,0 44,4 62,5 66,7 43,6

n 10 18 8 3 39
Total 

% 100 100 100 100 100
 

Les variables referides a les expectatives acadèmiques (curt i llarg termini) de 
l’alumnat procedent de famílies amb baix capital instructiu familiar evidencien una 
fractura entre ambdós perfils d’alumnes amb pares amb estudis obligatoris. Així, 
aquells alumnes integrats en xarxes homogènies (composades principalment per 
alumnat de baix perfil instructiu familiar) expressen la seva voluntat de cursar estudis 
de caràcter professional (80% d’aquells que pràcticament no tenen contacte amb altres 
perfils d’alumnes), mentre que més del 60% de l’alumnat de perfil instructiu baix 
relacionat amb companys de major perfil instructiu familiar plantegen el batxillerat com 
a itinerari a seguir. En aquesta mateixa línia, els alumnes de baix perfil en contacte 
amb alumnes amb pares amb estudis postobligatoris assenyalen la universitat en un 
65% aproximat dels casos com a meta acadèmica a assolir. En canvi, entre els 
alumnes integrats en xarxes homogènies de baix perfil, la universitat és plantejada 
només per un 30 o 40% dels alumnes, mentre que la resta consideren que el nivell 
més elevat al qual pretenen accedir són els estudis de grau mitjà (batxillerat un 5’6% i 
CFGM un 33%) i els CFGS (un 30% dels que no tenen contacte amb alumnes de perfil 
instructiu més elevat i un 17% aproximat els que tenen un contacte reduït).  
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Taula 64. Expectatives a llarg termini segons xarxa relacional de l’IES C 

% d’alumnat amb capital instructiu familiar 
postobligatori en la xarxa Expectatives a llarg 

termini 
-25% +25% +50% +75% 

Total 

n 1 0 0 0 1
ESO 

% 10,0 ,0 ,0 ,0 2,6

n 3 6 1 0 10
CFGM 

% 30,0 33,3 12,5 ,0 25,6

n 0 1 0 0 1
Batxillerat 

% ,0 5,6 ,0 ,0 2,6

n 3 3 2 1 9
CFGS 

% 30,0 16,7 25,0 33,3 23,1

n 3 8 5 2 18
Universitat 

% 30,0 44,4 62,5 66,7 46,2

n 10 18 8 3 39
Total 

% 100 100 100 100 100

 

Malgrat que el reduït nombre de casos en algunes de les categories ens obliga a ser 
curosos i prudents en l’anàlisi de les dades, és observable –tal i com apuntàvem en la 
descripció de les xarxes- que l’”efecte-contagi” s’incrementa en augmentar la 
presència d’alumnat amb perfil instructiu elevat en el grup d’iguals. En l’IES C és 
especialment visible la diferència del grup d’alumnes de baix perfil instructiu que no 
manté contacte amb altres tipus d’alumnes respecte a la resta d’alumnes del mateix 
perfil educatiu però que pertanyen a xarxes més heterogènies. Així, els alumnes amb 
pares amb estudis obligatoris que no es relacionen pràcticament amb alumnes d’altres 
nivells instructius familiars presenten una major opció pels PGS (el que implica no 
haver assolit el Graduat en Educació Secundària), una menor transició cap al 
batxillerat, i alhora presenten unes expectatives a curt termini i llarg termini centrades 
en els CFGM, essent el col·lectiu que menor interès expressa vers la universitat.   
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5.2.5 Institut D 

L’IES D, tal i com hem comentat en l’apartat 4, escolaritza majoritàriament alumnat 
amb un capital instructiu familiar baix (un 63,4%), és a dir, alumnat amb pares que 
tenen estudis obligatoris o menys. En canvi, l’alumnat amb pares amb estudis 
postobligatoris representa un 36,6% del total de matriculats.  

Aquesta composició explica, d’una banda, que no hi hagi cap alumne a 4t d’ESO que 
en el seu grup d’amics n’hi hagi més del 75% amb pares que hagin estudiat més enllà 
de les etapes obligatòries. De l’altra, que la majoria de l’alumnat compti amb una xarxa 
en la qual entre el 25 i el 50% dels seus amics tenen un capital instructiu elevat.  

Taula 65. Expectatives a curt termini segons xarxa relacional de l’IES D 

% d’alumnat amb capital instructiu familiar 
postobligatori en la xarxa Expectatives a curt 

termini 
-25% +25% +50% +75% 

Total 

n 0 2 0 0 2
PGS 

% ,0 13,3 ,0 ,0 7,7
n 1 0 0 0 1

Repetir 4t ESO 
% 20,0 ,0 ,0 ,0 3,8

n 4 6 4 0 14
CFGM 

% 80,0 40,0 66,7 ,0 53,8

n 0 7 2 0 9
Batxillerat 

% ,0 46,7 33,3 ,0 34,6
n 5 15 6 0 26

 Total 
% 100 100 100 ,0 100

 
En la taula 66 s’observen les expectatives de l’alumnat amb capital instructiu baix de 
cara al curs següent segons el percentatge dels seus amics de 4t d’ESO que tenen 
pares amb estudis postobligatoris. Destaca en primer lloc l’opció majoritària (80%) pels 
CFGM entre l’alumnat amb menys contacte amb companys amb capital instructiu 
familiar elevat. A més, el 20% restant d’aquests alumnes repeteixen curs, de forma 
que no hi ha cap alumne que opti per l’itinerari acadèmic en acabar l’ESO. L’opció pel 
batxillerat és minoritària entre els alumnes de l’IES D, tot i que la preferència per 
aquesta opció s’incrementa entre els alumnes integrats en xarxes més heterogènies 
(per tant, amb presència d’alumnes amb pares amb estudis postobligatoris), essent 
entre un 33% i un 46% d’aquests alumnes els que expressen la voluntat d’accedir a 
aquests estudis en acabar l’ESO.  
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Taula 66. Transició a l’educació postobligatòria segons xarxa relacional de l’IES D 

% d’alumnat amb capital instructiu familiar 
postobligatori en la xarxa 

Transició a 
l’educació 

postobligatòria 
-25% +25% +50% +75% 

Total 

n 1 2 1 0 4
PGS 

% 20,0 13,3 16,7 ,0 15,4

n 1 0 0 0 1
Repetir 4t ESO 

% 20,0 ,0 ,0 ,0 3,8

n 3 6 4 0 13
CFGM 

% 60,0 40,0 66,7 ,0 50,0

n 0 7 1 0 8
Batxillerat 

% ,0 46,7 16,7 ,0 30,8

n 5 15 6 0 26
 Total 

% 100 100 100 ,0 100

 
Tal i com mostren les dades sobre les expectatives a curt termini, l’itinerari de caràcter 
professional esdevé l’opció escollida per la major part de l’alumnat de capital instructiu 
familiar baix a l’IES D. Independentment de les xarxes relacionals en què s’integren, 
entorn del 50% d’aquests alumnes es matriculen en CFGM (amb lleugeres variacions 
entre els diferents perfils d’alumnes segons les seves xarxes relacionals). A més, tots 
tres perfils d’alumnes presenten casos d’alumnes que no obtenen el Graduat en 
Educació Secundària i són adreçats a Programes de Garantia Social. 

El batxillerat presenta majors diferències entre els tres perfils d’alumnes. Així, mentre 
que gairebé el 47% dels alumnes que s’integren en xarxes relacionals formades entre 
un 25 i 50% per alumnat de perfil instructiu familiar elevat opten pel batxillerat, entre 
els alumnes que no tenen contacte amb aquests alumnes la xifra es redueix al 0%.  

El menor “efecte-contagi” que es dóna en l’alumnat amb més del 50% d’amics amb un 
capital instructiu elevat podria explicar-se pel fet que la composició socioeducativa de 
l’IES compta amb una proporció important d’alumnat amb capital instructiu familiar 
baix, fenomen que impedeix, en certa mesura, assolir una vertadera composició 
heterogènia, amb referents d’alt nivell educatiu familiar, que permeti el “contagi” 
d’expectatives entre alumnes.  

Comparant aquests percentatges amb els comentats anteriorment en relació a les 
expectatives de l’alumnat, observem que disminueix l’alumnat que finalment tria l’opció 
acadèmica (tot i que es tracta només d’un alumne), mentre que augmenta l’alumnat 
que farà algun PGS. No es tracta, però, d’un canvi de batxillerat a PGS, sinó de dos 
alumnes que no acompleixen les seves expectatives: un d’ells expressava la seva 
voluntat de cursar batxillerat i acaba matriculant-se en un CFGM; l’altre optava per la 
formació professional (CFGM) però en no obtenir el Graduat en Educació Secundària 
opta per un PGS.  
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Taula 67. Expectatives a llarg termini segons xarxa relacional de l’IES D 

% d’alumnat amb capital instructiu familiar 
postobligatori en la xarxa Expectatives a llarg 

termini 
-25% +25% +50% +75% 

Total 

n 1 1 0 0 2
ESO 

% 20,0 6,7 ,0 ,0 7,7

n 0 1 0 0 1
CFGM 

% ,0 6,7 ,0 ,0 3,8

n 0 1 1 0 2
Batxillerat 

% ,0 6,7 16,7 ,0 7,7

n 4 5 2 0 11
CFGS 

% 80,0 33,3 33,3 ,0 42,3

n 0 7 3 0 10
Universitat 

% ,0 46,7 50,0 ,0 38,5

n 5 15 6 0 26
 Total 

% 100 100 100 ,0 100
 
 
En la taula anterior 67 s’observen les expectatives a llarg termini de l’alumnat amb un 
capital instructiu familiar baix. En aquest cas, el conjunt d’alumnes amb una xarxa 
d’amistats formada per un 50% o més d’alumnes amb pares que van estudiar més 
enllà de l’etapa obligatòria és el que compta amb un percentatge més elevat d’alumnes 
(un 50%) que fixen el seu llindar formatiu màxim en la universitat. En el cas de 
l’alumnat amb un percentatge d’amics amb un capital instructiu familiar elevat d’entre 
el 25 i el 50%, es planteja cursar estudis universitaris el 46,7%. 

En aquests dos conjunts, el percentatge d’alumnat que vol assolir un llindar formatiu 
menor al de la universitat disminueix a mesura que baixem d’etapa educativa. Així 
doncs, el 33,3% d’alumnes de cada un dels dos grups espera acabar cursant algun 
CGFS. De l’alumnat amb més d’un 50% d’amics amb capital instructiu familiar alt, un 
16,7% (un alumne, en valors absoluts) contempla el batxillerat com a llindar formatiu 
màxim, mentre que cap considera un CFGM ni l’ESO. En el grup d’alumnes que tenen 
entre un 25 i un 50% d’amics amb pares amb estudis postobligatoris, observem que 
les opcions de l’ESO, CFGM, i batxillerat són contemplades, en un 6,7% en cada cas, 
per aquest alumnat.  

En el cas de l’alumnat amb menys d’un 25% de les amistats amb pares amb estudis 
postobligatoris, la majoria tenen com a llindar màxim l’obtenció d’un títol de CFGS i un 
20% la finalització de l’ESO. Com hem observat anteriorment, cap d’aquests alumnes 
opta per l’itinerari acadèmic però sí es plantegen assolir a llarg termini estudis 
superiors de caràcter professional.  

Per tant, una major proporció d’alumnat amb un percentatge més alt d’amics amb un 
capital instructiu familiar elevat situa les seves expectatives formatives a llarg termini 
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en la universitat; mentre que els alumnes amb menor percentatge les situen 
majoritàriament en els CFGS. Així, podem afirmar que es detecta un “efecte-contagi” 
més clar en relació a les expectatives a llarg termini, circumstància que no s’observava 
tan clarament quant a l’opció formativa escollida per al curs següent.  
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6. Edificació de les expectatives acadèmiques 

Un dels principals objectius de les entrevistes semiestructurades realitzades als 
alumnes dels quatre IES ha estat conèixer com aquests construeixen les seves 
expectatives acadèmiques de cara a l’etapa postobligatòria, tot analitzant la influència 
que exerceix la família en el procés de decisió, així com el paper que hi juguen altres 
actors com ara els amics o el professorat del centre.  

6.1 La influència familiar 

En la major part d’entrevistes ha quedat palesa la rellevància de la família en 
l’edificació de les expectatives acadèmiques de l’alumnat. Són els pares qui, de forma 
directa o indirecta, estableixen l’horitzó mínim a assolir per part de l’alumne dins del 
sistema educatiu. En el cas dels pares amb estudis universitaris, majoritàriament els 
seus fills donen per descomptat que aquesta és la fita a assolir, que cal seguir l’estela 
dels pares i arribar a la universitat. L’abandonament dels estudis en una etapa prèvia 
es percep com un “fracàs” i un pas endarrere respecte a la generació anterior. En 
canvi, entre els fills de pares amb estudis secundaris postobligatoris la universitat es 
percep com un mecanisme d’ascens social, com un sinònim de millora respecte a la 
generació precedent. Així, una part important dels alumnes amb pares amb estudis 
secundaris postobligatoris expliciten la importància que els seus pares atorguen al fet 
que ells sí puguin accedir a la universitat, atès que, bé per impossibilitat econòmica o 
bé per manca de voluntat, ells van abandonar els estudis abans d’arribar-hi. En aquest 
sentit, els fills expliciten que són encoratjats a aprofitar l’oportunitat que els pares no 
van poder tenir o bé a no cometre el mateix error que ells van cometre.  

 
Molt bé, ell diu que sempre ha volgut [anar a la universitat]... és com... un 
reconeixement més... però que si volgués una altra cosa... però a ell li sembla 
també que és com més de prestigi. 

 Alumne 4d (IES B) 
CIF:3 estudis postobligatoris 
Transició: batxillerat 
Expectatives: universitat  

 
 

P: I quan vas prendre la decisió de fer batxillerat? 
R: Pues, o sigui, bueno, jo ja sabia... saps? Jo sempre he volgut seguir, 4t, el 
batxillerat i la uni, sempre ho he tingut clar”. 

 Alumne 6b (IES A)  
 CIF: estudis postobligatoris 
 Transició: batxillerat 
 Expectatives: universitat 
  

                                                 
3 CIF: Capital instructiu familiar  
Transició: itinerari escollit en la transició a l’educació postobligatòria 
Expectatives: expectatives a llarg termini 
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A diferència de les entrevistes amb fills de pares que sí han accedit a la universitat, en 
les entrevistes amb els fills de famílies amb estudis secundaris postobligatoris aquest 
anhel dels pares queda especialment palès. En el cas de les famílies universitàries, en 
canvi, el fet que l’alumne acabi assolint aquest grau resta implícit en la pròpia condició 
dels pares. L’accés a la universitat és naturalitzat i no es manifesta en tant que anhel, 
sinó en tant que “donat per descomptat”. Qualsevol altra opció és vista com un pas 
endarrere.  
 

Perquè com que directament ja sempre m’han dit que he de fer batxillerat, doncs 
no m’ho penso, perquè encara que m’ho pensi, no em servirà de res. 

  
 Alumne 4c (IES B) 
 CIF: estudis superiors 
 Transició: batxillerat 
 Expectatives: universitat 
 

El que sí comparteixen tots dos perfils d’alumnes és el fet que el llindar mínim fixat 
pels pares es troba més enllà de l’educació obligatòria. No passa el mateix amb els 
fills/es de famílies amb estudis obligatoris o sense estudis. En aquests casos, el mínim 
exigit pels pares acostuma a establir-se en la finalització de l’ESO; aquest és el mínim 
indispensable per poder ocupar una bona posició laboral el dia de demà. La major part 
d’alumnes expliciten la voluntat dels seus pares que continuïn estudiant més enllà de 
l’etapa obligatòria, però no es marca com un “mínim exigible”, sinó com un “màxim 
desitjat”. Molts alumnes deixen entreveure en les entrevistes que els seus pares 
estarien encantats que poguessin arribar a la Universitat, però alhora manifesten que 
aquesta és una opció percebuda en certa mesura com a poc plausible o de difícil 
assoliment per als seus fills. L’anhel hi és, però es relativitzen les expectatives en el 
seu acompliment. Un anhel més “realista” passa pel fet que els seus fills continuïn 
estudiant més enllà de l’ESO i assoleixin alguna credencial especialitzada en una 
branca professional del seu gust i amb sortides professionals satisfactòries.  

Buenu, a ells els hi és igual, saps? O sea, a ells els hi és igual si ara jo deixés 
l’ESO aquí o arribés a la universitat. Ells veurien que jo faig el que jo vull i si jo puc 
arribar a un puesto doncs arribaré allà, tampoc no em diran “per què no vas arribar 
a la universitat? 
 

 Alumna 10a (IES B) 
 CIF: obligatoris 
 Transició: CFGM 
 Expectatives: universitat 

 
(...) el meu pare és molt de “tu mateixa, ja sabràs, ja ets gran per no sé què, el teu 
futur... jo mai no he pogut estudiar, tu tens una oportunitat i això és molt maco, no 
ho valores...” 

 Alumna 3c (IES B) 
 CIF: obligatoris 
 Transició: batxillerat 
 Expectatives: universitat 
 
El tipus de raonaments esgrimits pels pares a l’hora d’encoratjar-los a continuar 
estudiant es fonamenten en l’explicitació de la duresa de les seves actuals ocupacions 
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com a conseqüència de la no obtenció de credencials qualificades. En aquest sentit, 
els pares es mostren com a exemples, en primera persona, de les conseqüències 
negatives d’abandonar els estudis de forma precoç.  

 
R: sí, que les gustaría que fuera a la universidad… 
P: te han dicho por qué les gustaría? 
R: bueno, palabras textuales “no quieren que sea como ellos”, no quieren que 
trabaje de algo que no me guste, de algo que tenga que estar trabajando muchas 
horas y no cobre lo bastante, lo típico. 

Alumne 3b (IES D) 
CIF: obligatoris 

 Transició: batxillerat 
 Expectatives: universitat 
 
Tot i així, malgrat se’ls anima a continuar estudiant, en la major part dels casos els 
estudis postobligatoris no són exigits als fills. S’expressa la conveniència i el profit que 
els fills poden extreure d’unes etapes acadèmiques a les quals ells no hi van poder 
accedir per raons diverses, però el mínim exigible i “obligatori” és la finalització de 
l’ESO.  

 
Ellos [els seus pares] quieren que me saque l’ESO. Saben que a mí siempre me ha 
costado y que nunca me ha gustado, pero me dicen “venga va, inténtalo, que 
solamente es l’ESO”... que por lo menos me lo saque. Que no sea tonta y que no lo 
deje (...) Yo creo que les gustaría que estudiara hasta la universidad, pero como 
saben que me cuesta... me han dicho; “sácate l’ESO.... y si puedes haz un modulo 
para que tengas algo, para no acabar l’ESO y ponerte a trabajar”. Porque como 
ellos han trabajado desde pequeños, pues no quieren que yo trabaje desde que 
tenga 16 años... 

 Alumne 14a (IES C) 
CIF: obligatoris 

 Transició: batxillerat 
 Expectatives: universitat 
 
Sens dubte, aquestes credencials mínimes que deriven de la pròpia condició dels 
pares tenen un pes important en la definició de les expectatives dels propis fills. Com 
ha quedat palès en les dades presentades en l’apartat 4.1.5, pràcticament tots els fills 
de famílies amb estudis universitaris tenen com a expectatives a llarg termini accedir a 
al universitat, i la major part d’alumnes procedents de famílies amb estudis 
postobligatoris aspiren a assolir alguna credencial postobligatòria i un nombre 
important aspiren a accedir a la universitat. Entre els fills de famílies amb estudis 
obligatoris o inferiors, trobem una major diversitat de realitats: una part important opten 
per l’itinerari formatiu i d’altres opten per l’itinerari acadèmic amb l’horitzó fixat a la 
universitat. Com ja hem vist anteriorment aquí trobem diferències en funció de la 
composició social del centre en què són escolaritzats aquests alumnes i en funció de 
les característiques del seu teixit relacional. Entrem, doncs, a analitzar el paper del 
grup d’iguals en l’edificació de les expectatives acadèmiques.  
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6.2 El paper del grup d’iguals 

En base a la informació recollida a les entrevistes, trobem alguns aspectes comuns en 
aquells alumnes que procedents de famílies poc instruïdes tenen la intenció d’assolir 
estudis superiors. La major part d’aquests alumnes formen part de xarxes relacionals 
heterogènies, és a dir, xarxes relacionals amb presència d’alumnes provinents de 
famílies més instruïdes. El fet que aquests alumnes formin part del seu grup d’iguals –
aquell grup de referència amb qui s’identifica l’alumne- provoca un efecte positiu en la 
construcció de les expectatives acadèmiques, atès que les “credencials mínimes” 
presents al grup són superiors a les exigides a casa. Es produeix, doncs, el que 
podríem anomenar un “efecte-contagi” com a conseqüència de la identificació amb el 
grup d’iguals. 

Com dèiem, els alumnes procedents de famílies amb estudis postobligatoris o 
superiors donen “per descomptat” que cal apostar per l’itinerari acadèmic i arribar a la 
universitat. Aquesta perspectiva, implícita a la seva pròpia condició social, exerceix 
una influència positiva en la percepció que els alumnes amb menor capital instructiu 
familiar del grup tenen en relació a les diferents credencials del sistema educatiu. 
Aquests alumnes deixen de percebre la finalització de l’ESO com a mínim a assolir, i 
es fixen l’assoliment del batxillerat com a credencial mínima, deixant la porta oberta a 
un hipotètic accés a la universitat que, malgrat ser anhelat, es percep com a més 
distanciat que no pas entre els fills de famílies més instruïdes.  

 
P: Fins a quin nivell educatiu t’agradaria estudiar? 
R: Això no ho sé. O sigui, primer fer batxillerat i després si veig que vull fer... és 
que no sé, suposo que universitat i això. 
T’has plantejat anar a la universitat? 
P: Sí, però encara no ho sé. No sé, encara ho veig una mica lluny, però... ho veig 
difícil també. Però no sé. 

 Alumne 15d (IES B) 
CIF: obligatoris 

 Transició: batxillerat 
 Expectatives: universitat 
 
En canvi, aquells alumnes de famílies poc instruïdes que formen part d’un grup 
d’iguals homogeni, sense presència de fills de famílies més instruïdes (o amb una 
presència anecdòtica) tendeixen a percebre el final de l’ESO com a credencial mínima 
i la continuïtat en l’itinerari professional (cicles formatius) com a opció viable per a 
l’obtenció d’una feina ben remunerada i relacionada amb aquells camps d’activitat pels 
que senten una major atracció. En aquests casos l’opció de l’itinerari acadèmic és 
percebuda amb una certa resignació i ressentiment; per una banda, es percep com 
una opció excessivament exigent per a les seves capacitats acadèmiques i, per l’altra, 
com l’opció que més es distancia del seu posicionament en les geografies juvenils 
pròpies del centre d’ensenyament. Entra en joc, doncs, el posicionament de l’alumne 
respecte al conjunt del mapa relacional de l’IES i la seva definició dels “nosaltres” i 
l’”ells”.  
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P: dime una cosa positiva y una cosa negativa de hacer bachillerato 
R: uf! Hombre, negativa, pues que yo creo que te mueres del estrés, como no 
vayas super así… y hombre, positiva que… no lo sé… supongo que tendrán más 
culturilla pero positivo… ni idea 
P: y de ciclos? Algo positivo y algo negativo? 
R: es más práctico, yo creo que es más práctico, que te preparan más ya… para 
trabajar… 
P: crees que la gente que va a bachillerato y la que va a los ciclos son diferentes? 
R: yo creo que no… yo creo que incluso lo de los ciclos están mejores… tú a uno 
de bachillerato lo pones a trabajar y a lo mejor está más perdido que uno de un 
ciclo que ha estado enfocado a eso… yo creo que los ciclos son más prácticos… lo 
otro es como otra vez l’ESO pero a lo complicado, no?  

 
 Alumne 12d (IES B) 
 CIF: obligatoris 
 Transició: CFGM 
 Expectatives: CFGS 
 
Les relacions que s’estableixen en el marc del centre configuren un conjunt 
d’aproximacions i distanciaments entre alumnes connotat per factors d’ordre estètic, 
ideològics i de comportament, el que podem anomenar els mapes culturals juvenils 
(Alegre, 2007). Així, els gustos musicals, les pràctiques d’oci, les formes de vestir, les 
formes de comportament... estableixen distàncies entre alumnes i entre grups 
d’alumnes que al seu torn exerceixen una certa influència en la percepció que aquests 
tenen de les diferents opcions acadèmiques postobligatòries. En aquest sentit, aquells 
que optaran per la realització d’un cicle formatiu, l’itinerari acadèmic és vist com l’opció 
pròpia dels alumnes més abocats a l’estudi o amb majors ambicions per assolir feines 
d’estatus elevat, sovint referenciada en les entrevistes amb etiquetes tals com 
“empollons” o “pijos”. En canvi, una part important dels alumnes que opten per 
batxillerat perceben l’opció de cicles com una opció de “segona categoria”, que ofereix 
menys oportunitats en el mercat laboral i que gaudeix de menys prestigi social. Sovint 
és referida com l’opció d’aquells a qui no agrada estudiar o que tenen menys 
capacitats per a l’estudi, a partir d’etiquetes tals com els “passotes”, els “vagos”, els 
“quillos”, els “xungos”... Aquesta percepció d’una certa dualitat social dels itineraris 
acaba exercint una influència destacada en la identificació dels alumnes amb les 
diferents vies acadèmiques en funció de les característiques del seu grup d’iguals fet 
que al seu torn influeix sobre les seves expectatives acadèmiques. 

“Perquè normalment els que fan mòduls i això són els que passen d’estudiar. Els 
més sueltos... no sé. I normalment els que fan batxillerat són els més centrats, els 
que volen estudiar...” 
 Alumne 18c (IES B)  

CIF: obligatoris 
 Transició: batxillerat 
 Expectatives: universitat 
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P: Ves diferencia entre la gente de tu curso que el año que viene ira a bachillerato 
y los que irán a ciclos? 
R: Sí, los de Bachillerato son los más empollones... 
P: I los que van a ciclos como los definirías? 
R: Pues no sé, los normales [rialles]. Que no se preocupan tanto por las notas... no 
la gente empollona que saca un sufi y se pone a llorar, sabes? 

 
Alumne 14 A (IES C) 
CIF: obligatoris 
Transició: CFGM 
Expectatives: universitat  

 
Els alumnes s’identifiquen amb un grup d’iguals determinat, que ocupa una posició 
determinada en les geografies culturals de l’institut, en l’imaginari culturals que els 
alumnes tenen dels altres grups d’iguals presents a l’institut. En aquest sentit els 
alumnes entrevistats han fet referència als altres grups d’iguals a partir d’etiquetes 
com: “pijos”, “empollons”, “xuletes”, “guaions”, “pringats”, “quillos”, “freakys”, “fashion”, 
“macarras”... Aquest exercici d’identificació d’aquests grups permet visibilitzar quin és 
el posicionament dels entrevistats en aquest entramat de categories que tenen 
connotacions en termes de rendiment i de perspectives acadèmiques futures. És en 
aquest sentit que el fet de sentir-se a l’altre “extrem” dels alumnes titllats com a 
“empollons” o “pijos”, situa l’alumne en una posició simbòlica més propera als cicles 
formatius que no pas aquells alumnes que se senten més distanciats del “xungos” o 
“quillos”.  

En aquest sentit, el fet de compartir amistats significatives amb alumnes que són 
situats en “l’imaginari col·lectiu” en l’òrbita de l’itinerari acadèmic, afavoreix una 
aproximació l’alumne que d’acord amb el seu origen social es trobaria més proper als 
cicles formatius cap a l’opció de batxillerat.  

 
No sé. Es el camino normal, el camino de siempre, no? El más habitual. Y bueno, 
pues,… yo creo que podré (…). Pues estos dos últimos dos años, yo pensaba que 
ya se iba a acabar l’ESO, y que…no sé… empezaba a pensar qué quería hacer 
y… dije pues, bachillerato, porque … no sé, es el camino normal... y…pensé que el 
bachillerato me iría bien 
 Alumne 6A (IES C) 

CIF: obligatoris 
 Transició: batxillerat 
 Expectatives: universitat 

 
En canvi, quan aquests alumnes provinents de famílies menys instruïdes formen part 
de grups d’iguals molt homogenis tendeixen a emergir discursos més confrontats a les 
opcions de caràcter acadèmic, reafirmant una identitat de grup que se situa de forma 
contundent al cantó oposat dels valors compartits per aquells alumnes que es 
plantegen itineraris educatius més academicistes. Diríem que aquestes actituds 
d’oposició o de resistència cap a la cultura escolar són més explícites en aquells casos 
en els quals el grup d’iguals respon a un perfil homogeni.  

En canvi, quan aquests alumnes formen part de grups de caràcter heterogeni aquests 
discursos són més latents entre aquest perfil d’alumnat i les distàncies marcades 



Efectes de la composició social dels centres d’ensenyament obligatori  
sobre el rendiment i les expectatives de l’alumnat 

 
 

 127

respecte a l’alumnat prototípicament associat a les opcions d’itinerari acadèmic són 
menors. Val a dir que aquests alumnes que formen part de grups heterogenis i 
expressen unes expectatives de perfil academicista no sempre mostren actituds i 
motivacions més properes a la cultura de l’escola, sinó que simplement fan una lectura 
de caràcter instrumental de les seves opcions estratègiques. És a dir, no es 
produeixen transformacions importants en les disposicions de l’alumnat respecte a la 
institució escolar –disposicions fortament condicionades per l’origen familiar-; 
percepció del valor de l’escola. la cultura escolar, el professorat... No hi ha canvis en la 
percepció de la dimensió “expressiva” de l’escola, la presència a l’escola se segueix 
llegint bàsicament des d’una òptica instrumental.  

En aquest sentit, les relacions significatives amb alumnes de major capital cultural 
provoquen un increment dels “horitzons credencialistes”: és a dir, modifica la percepció 
del valor instrumental de les diferents credencials del sistema, però no hi ha una major 
afecció cap a la institució escolar. S’incorporen els donats “per descomptat” 
anteriorment esmentats, més propis de les famílies amb un nivell instructiu elevat, en 
el terreny instrumental: principalment el fet que el llindar mínim no s’estableix en la 
finalització de l’ESO, sinó al batxillerat. Aquest canvi pot implicar també 
transformacions en les actituds i motivacions de l’alumne (i tenir efectes positius sobre 
el rendiment), però no té perquè implicar una major afecció escolar. 

Aquest “efecte-contagi” d’expectatives no només es produeix quan els alumnes amb 
un capital instructiu baix formen part d’un grup d’iguals heterogeni, amb una presència 
significativa d’alumnes amb major capital instructiu. En el decurs del treball de camp 
s’han detectat alguns casos d’alguns alumnes que malgrat formar part d’un grup 
d’iguals de caràcter més homogeni, mantenen relacions significatives amb altres 
alumnes amb major capital instructiu de fora del seu grup més proper. En aquest 
casos, els grups d’iguals de referència, malgrat tendir a l’homogeneïtat, comparteixen 
una característica comuna: són grups poc nombrosos. Diríem que en tractar-se de 
grups integrats per pocs membres, el nivell de “pressió grupal” és inferior i permet una 
major permeabilitat cap a altres relacions significatives. Aquestes tendeixen a establir-
se dins del propi grup-classe. En la major part d’aquests casos, en hores de pati i 
d’horari extraescolar el grup de referència els composen uns pocs amics o amigues de 
perfil més homogeni (originat al barri, a l’escola de primària o durant els primers cursos 
de l’IES). Aquest és el grup d’amics tradicional, del qual fa temps que se’n forma part, 
però de forma paral·lela es forma part d’un altre grup d’amics o es mantenen algunes 
amistats dins de l’aula que acaben exercint una incidència força significativa a l’hora 
de visibilitzar les diferents opcions acadèmiques futures.  

6.3 La “co-existència” en el grup-classe 

En alguns casos són aquestes relacions significatives, en d’altres el fet de formar part 
d’un grup-classe que en conjunt presenta unes expectatives elevades o més 
orientades cap a l’itinerari acadèmic. En aquest sentit podríem distingir entre l’”efecte- 
contagi” d’expectatives que es produeix per “identificació” (amb el grup d’iguals o amb 
altres relacions significatives més enllà del grup d’amics més íntim) i l’”efecte-contagi” 
que es produeix per “co-existència”, és a dir, pel fet de formar part d’un grup-classe de 
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caràcter heterogeni, independentment del volum i la intensitat de les relacions que 
s’estableixin amb els alumnes. 

D’acord amb aquest segon tipus d’efecte, alguns alumnes fills de famílies poc 
instruïdes, malgrat no haver establert relacions significatives amb alumnes del grup 
classe o, si més no, no ser percebudes per ells com a centrals en la seva xarxa 
relacional, sí han posat de manifest en les entrevistes la incidència que les 
característiques del grup-classe han exercit en la definició de les seves pròpies 
expectatives. En aquest sentit, alguns alumnes evidencien ser conscients de formar 
part d’un grup-classe on la major part de l’alumnat té unes expectatives acadèmiques 
elevades atès que es troben en un dels grups-classe del curs amb un major nivell de 
rendiment (recordem que en bona part dels centres de secundària cap a la finalització 
de l’ESO s’organitzen els grups-classe en funció del rendiment i les expectatives dels 
alumnes). En alguns casos, són els propis professors els que fan explicita aquesta 
pertinença a un grup classe de rendiment acadèmic més “elevat”, encoratjant els 
alumnes d’aquests grups a optar per la via del batxillerat. Sigui d’una o altra forma, els 
alumnes són conscients de formar part d’un grup la continuïtat natural del qual és 
l’opció de batxillerat. 

Per tant, malgrat no s’estableixin relacions significatives amb alumnes amb major 
capital instructiu familiar, el fet de compartir espai amb aquests alumnes -on aquests 
siguin majoritaris- produeix un efecte “col·lateral”: incorpora l’alumne a unes 
expectatives de caràcter grupal o unes expectatives majoritàries dins el grup que 
l’”arrosseguen”. Aquestes expectatives poden ser grupals –grup-classe- o també 
generals del centre (p.e: grups “de batxillerat”, de cicles, centre “de batxillerat”, de 
cicles, centre perifèric...), relacionades amb la percepció dels propis alumnes i del 
professorat.  

 
(...) algunos profes sí te dicen directamente no hagáis bachillerato. Nos lo han 
dicho en general, a toda la clase “la mayoría de aquí no tendríais que ir a 
bachillerato porque no os lo vais a sacar” 
 Alumne 21a (IES C) 

CIF: obligatoris 
 Transició: batxillerat 
 Expectatives: universitat 

 
  
El A y el B son el ordenario y el C y el E se lo toman con más calma (...) Yo antes 
iba a una privada en Sant Cugat, allí todo el mundo quiere ir a bachillerato porque 
allí es el bachillerato, porque allí no había ciclos y todo el mundo va a bachillerato. 
 

Alumne 3a (IES C) 
CIF: obligatoris 

 Transició: batxillerat 
 Expectatives: universitat 

 
 

Ambdues “lògiques” de l’”efecte-contagi” –identificació i coexistència-, posen de 
manifest que els contextos escolars de caràcter heterogenis (ja sigui el grup-classe o 
el centre) faciliten l’articulació de lògiques d’apropiació instrumental de l’escola per part 
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d’alguns alumnes de famílies poc instruïdes que s’orienten cap a l’itinerari acadèmic 
(batxillerat amb perspectives d’accés a la universitat), que en contextos escolars de 
caràcter més homogeni són menys presents atesa la distància que els grups d’iguals 
homogenis estableixen cap a l’itinerari acadèmic.   
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7. Conclusions 
En aquesta investigació s’han mirat d’abordar els efectes de la composició social dels 
centres d’ensenyament sobre el rendiment i les expectatives de l’alumnat des d’una 
perspectiva ”micro”, focalitzant l’anàlisi en quatre centres d’educació secundària 
catalans amb composicions socials diferenciades. Aquesta anàlisi ha estat centrada 
especialment en la realització d’entrevistes semi-estructurades a alumnes, en 
l’obtenció dels sociogrames corresponents a les xarxes socials existents entre aquests 
i en l’administració d’un breu qüestionari per conèixer el seu origen social i les seves 
expectatives acadèmiques, tant a curt com a llarg termini. Malgrat tractar-se d’una 
investigació de dimensions reduïdes, al nostre entendre una aproximació d’aquestes 
característiques permet indagar en alguns aspectes de l’efecte composició social 
complementaris a algunes de les investigacions que han estat referenciades en 
l’apartat 2. L’objectiu del projecte no ha estat determinar relacions causals concloents, 
atès que la magnitud del treball no ho permet, però sí s’ha pretès, a través de 
l’originalitat del plantejament metodològic, aportar, modestament, alguns arguments 
analítics que puguin ser d’utilitat a l’hora d’intervenir des de les administracions 
públiques en el terreny de l’equitat educativa.  

Les dades corresponents a les expectatives del conjunt d’alumnes de 4t d’ESO dels 
quatre centres seleccionats mostren que els fills de famílies amb un capital instructiu 
baix incrementen les seves expectatives acadèmiques quan són escolaritzats en 
centres amb un perfil heterogeni. El percentatge d’alumnes d’aquest perfil que opten 
per l’itinerari acadèmic i/o que es marquen com a horitzó l’accés a la universitat 
s’incrementa en la mesura que s’eleva el capital instructiu familiar de l’alumnat del 
centre. Així, dels quatre centres analitzats, és a l’IES D, el centre de caràcter 
homogeni amb un capital instructiu baix, on els alumnes procedents de famílies poc 
instruïdes opten, proporcionalment, en menor mesura per l’itinerari acadèmic.  

L’anàlisi de les xarxes socials existents als quatre centres ha posat de manifest la 
rellevància de formar part d’un grup d’iguals heterogeni o d’ocupar una posició 
integrada en sectors de l’entramat relacional de caràcter heterogeni. En aquest sentit, 
és en els dos centres de perfil més heterogeni on aquest efecte és més visible. Tots 
dos sociogrames presenten un nivell de fragmentació significatiu en funció de les 
expectatives acadèmiques de l’alumnat, establint-se una divisió espacial força clara 
entre els alumnes que opten per l’itinerari acadèmic (batxillerat) i els que opten per 
l’itinerari formatiu (cicles formatius). Contrastant aquests sociogrames d’expectatives 
amb els corresponents al capital instructiu familiar de l’alumnat s’observa que el sector 
del sociograma que opta pels cicles formatius tendeix, en termes generals, a 
l’homogeneïtat social, essent els alumnes amb un capital instructiu baix el perfil 
d’alumne majoritari. Per contra, aquell sector de la xarxa amb major presència 
d’opcions de batxillerat tendeix, en termes generals, a l’heterogeneïtat social, 
concentrant bona part dels alumnes amb un capital instructiu mitjà i elevat. Un dels 
aspectes més rellevants d’aquestes dades és que posen de manifest que els alumnes 
fills de famílies poc instruïdes que relacionalment es troben ubicats en els sectors de 
perfil heterogeni tendeixen a optar per l’itinerari acadèmic, mentre que aquells que 
s’ubiquen en els entorns relacionals més homogenis tendeixen cursar cicles formatius.  



Efectes de la composició social dels centres d’ensenyament obligatori  
sobre el rendiment i les expectatives de l’alumnat 

 
 

 131

Aquestes dades assenyalen, doncs, la relació entre el fet de formar part d’un entramat 
relacional heterogeni i l’increment de les expectatives acadèmiques de l’alumnat 
procedent d’entorns socials menys instruïts. Certament, les característiques d’aquest 
estudi no permeten fer afirmacions concloents, i altres variables –més enllà de la xarxa 
relacional- també poden explicar aquest increment d’expectatives, però les dades 
recollides en aquests dos centres apunten en la mateixa direcció. A més, com hem 
comentat a bastament en l’apartat anterior, les entrevistes han posat de manifest que 
les expectatives acadèmiques del grup d’iguals són un dels factors importants que 
influeixen en la definició de les pròpies expectatives de l’alumnat. Així, aquells alumnes 
amb un capital instructiu baix que formen part de grups d’iguals heterogenis tendeixen 
a percebre l’educació postobligatòria com a credencial educativa mínima per tal de 
gaudir d’unes bones expectatives laborals, mentre aquells que formen part de grups 
homogenis marquen el llindar mínim instructiu a assolir en la finalització de l’ESO.  

Com hem argumentat en l’apartat precedent, aquest “efecte-contagi” d’expectatives 
pot tenir una doble dimensió. Per una banda, pot produir-se per “identificació” amb un 
grup d’iguals de caràcter heterogeni (amb una presència destacada d’alumnes amb un 
capital instructiu superior) o amb altres relacions significatives de perfil heterogeni al 
marge del propi grup d’iguals, com acabem de comentar. Per altra banda, en alguns 
casos, aquest “efecte-contagi” sembla estar originat per la “coexistència” d’aquests 
alumnes de famílies amb un perfil instructiu baix amb alumnes amb un capital 
instructiu superior en el mateix context de grup-classe, independentment de l’abast de 
les relacions que s’hi estableixin. El fet que els alumnes procedents de famílies poc 
instruïdes formin part d’un grup-classe heterogeni els fa partícips d’unes expectatives 
acadèmiques grupals superiors a les del seu propi grup d’iguals, bé per la visibilització 
del rendiment i les expectatives dels companys, bé per les expectatives que el 
professorat diposita en aquest grup.  

En definitiva, aquest estudi aporta nous elements d’anàlisi a la tesi que afirma que els 
contextos escolars socialment heterogenis afavoreixen l’increment d’expectatives d’un 
sector de l’alumnat que a priori, pel seu origen social, parteix amb menys opcions 
d’accedir a l’itinerari educatiu de perfil acadèmic. En aquest sentit, l’estudi s’emmarca 
dins d’un dels debats que actualment se situen en el centre de l’agenda educativa a 
casa nostra: els processos de segregació escolar.  

En la mesura que un increment de l’heterogeneïtat social als centres d’ensenyament 
pot tenir efectes positius en el terreny de l’equitat educativa (atès que afavoreix la 
igualtat d’oportunitats entre alumnes), les polítiques educatives relacionades amb la 
distribució de l’alumnat entre els centres haurien d’estar orientades a l’assoliment 
d’una distribució equitativa que evités els processos de segregació escolar i les 
composicions de perfil homogeni a les escoles. Dit d’altra forma: en la mesura que la 
concentració d’alumnes del mateix origen social dificulta l’avenç cap a l’assoliment del 
principi d’igualtat d’oportunitats educatives, les polítiques públiques que ordenen 
l’accés dels alumnes als centres haurien de mirar d’assolir homogeneïtat social entre 
els diferents centres i heterogeneïtat social dins els centres, i no a l’inrevés, com està 
succeint actualment en una part important dels municipis catalans, fet que ha quedat 
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evidenciat en diferents investigacions recents dutes a terme a casa nostra (Benito i 
Gonzàlez, 2007; Bonal i Albaigés, 2006; Bonal, Gonzàlez i Valiente, 2005). 

En aquest terreny, són transcendentals els processos de preinscripció i matriculació a 
P3, moment en què s’incorpora la pràctica totalitat de l’alumnat als centres 
d’ensenyament i en el qual es determina la composició social dels mateixos. 
Certament, els paràmetres normatius que orienten aquests processos vénen 
determinats per la llei de caràcter estatal i els decrets elaborats per l’administració 
educativa catalana, però és aquest un àmbit en el qual els ajuntaments tenen un 
marge d’intervenció a considerar. És a través de l’ordenació del mapa escolar de la 
ciutat (ubicació territorial de les escoles), el mapa de zonificació escolar (la delimitació 
de les àrees d’influència escolar a partir de les quals les famílies obtenen la puntuació 
per proximitat de cara a la preinscripció), l’increment de la reserva de places d’alumnes 
amb Necessitats Educatives Específiques (NEE), les reduccions de ràtios en alguns 
centres, la redistribució dels alumnes procedents de la matrícula viva (alumnes 
matriculats als centres una vegada ja iniciat el curs acadèmic-) etc. que les 
administracions locals tenen marge d’actuació en aquest àmbit.  

Així, el fet que aquestes polítiques estiguin orientades a l’increment de l’heterogeneïtat 
social dins els centres educatius i, per tant, a la reducció del desequilibri actual en la 
distribució social de l’alumnat (no només entre centres públics i concertats, sinó també 
entre els propis centres públics), pot contribuir a reduir una part de les desigualtats 
educatives existents. Sens dubte, aquest és un dels principals reptes que té marcats 
avui en dia el nostre sistema educatiu, tant per les implicacions que aquesta qüestió té 
sobre la cohesió social com sobre l’equitat i la igualtat d’oportunitats educativa.  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Efectes de la composició social dels centres d’ensenyament obligatori  
sobre el rendiment i les expectatives de l’alumnat 

 
 

 133

8. Bibliografia 
Alegre, M.A. (2007): Geografies adolescents a secundària: Posicionaments culturals i 
relacionals dels i les joves d'origen immigrant. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 

Benito, R. i Gonzàlez, I. (2007). Processos de segregació escolar a Catalunya. 
Barcelona, Editorial Mediterrània. 

Bonal, X. i Albaigés, B. (2006): Estat de l’educació a Catalunya. A Bonal, X. (dir.): Estat 
de l’educació a Catalunya. Anuari 2005. Polítiques 53: Editorial Mediterrània. 

Bonal, X., Gonzàlez, I. i Valiente, O. (2005). “Les noves Oficines Municipals 
d’Escolarització; valoració d’experiències i propostes de disseny”, a De Prop, nº 9 
(www.deprop.net).  

Bryk A., Lee, V., i Smith, J. (1990): High school organisation and its effects in teachers 
and students. An interpretative summary of the research. En W. Clune, i J. White 
(eds.), Choice and control in American education, I, 135-226. New York: Falmer Press.  

Buchmann, C. i Dalton, B. (2002): “Interpersonal Influences and Educational Aspiration 
in 12 Countries: The Importance of Institutional Context”. Sociology of Education, 75, 
99-122.  

Caldas, S. i Bankston, C. (1997): “Effect of school population socioeconomic status on 
individual academic achievement”. Journal of Educational Research, 90, 269-277. 

Coleman, J.S., Campbell, E.Q., Hobson, C.J., McPartland, J., Mood, A.M., Weinfeld, 
F.D., i York, R.L. (1966). En Equality of educational opportunity Washington, DC: US 
Congressional Printing Office.  

Barr, R., i Dreeben, R. (1983): How schools work? Chicago: University of Chicago 
Press.  

Ferrer, F. (dir.), Ferrer, G., i Castel, J.L. (2005): Les desigualtats educatives a 
Catalunya: PISA 2003. Barcelona, Informes breus núm. 1, Fundació Jaume Bofill. 

Hallinan, M.T., i Williams, R.A. (1990): “Students’ Characteristics and the Peer 
Influence Process”. Sociology of Education, 63, 122-32. 

Marini, M.M., (1978): “Sex Differences in the Determination of Adolescent Aspirations: 
A Review of Research”. Sex Roles, 4, 723-53.  

MEC (2004): Evaluación PISA 2003. Resumen de los primeros resultados en España. 
Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia.  

Nash, R. (2003): “Is the School Composition Effect Real?: A Discussion With Evidence 
From the UK PISA Data”. School Effectiveness and School Improvement, 14 (4), 441-
457.  

Opdenaker, M., i Van Damme, J. (2001): “Relationship between school composition 
and characteristics of school process and their effect on mathematics achievement”, 
British Educational Research Journal, 27 (4), 407-432.  



Efectes de la composició social dels centres d’ensenyament obligatori  
sobre el rendiment i les expectatives de l’alumnat 

 
 

 134

Teddlie, C. R., i Reynolds, D. (2000): “Context issues within school effectiveness 
research”. En C. Teddlie, i Reynolds (eds.), International Handbook of school 
effectiveness research, 160-185.  

Thrupp, M. (1999): Schools making a difference: Let’s be realistic! School mix, school 
effectiveness and the social limits of reform. Buckingham: Open University Press.  

Sarigiani P.A, Wilson, J.L, Petersen, A.C, Vicary J.R. (1990): “Self-Image and 
Educational Plans of Adolescents from Two Contrasting Communities”. Journal of Early 
Adolescence, 10, 37-55.  

Sewell, W.H., Archibald, i Shah V.P (1967): “Socioeconomic status, Intelligence, and 
the Attainment of Higher Education”. Sociology of Education, 40, 1-23.  

Spenner, K.I., i Featherman, D.L. (1978): “Achievement ambitions”. Annual Review of 
Sociology, 4, 373-420.  

Willms, J.D. (1992): Monitoring school performance. London: Falmer Press.  


	SUMARI
	 ÍNDEX GRÀFICS
	 
	Benito, R. i Gonzàlez, I. (2007). Processos de segregació escolar a Catalunya. Barcelona, Editorial Mediterrània.

