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L’observatori 

L'observatori municipal L'Eina, realitza anualment l'estudi longitudinal de la trajectòria educativa dels 

joves i les joves que cursen la seva formació secundària obligatòria als dos instituts de Badia del Vallès. Per a 

elaborar-lo s'ha fet  un seguiment individual de cada alumne/a des del moment que es matricula a l'institut 

fins que acaba la seva escolarització obligatòria. També s'han tingut en compte les dades del servei 

d'orientació L'Eina, de l'Ajuntament de Badia del Vallès. 

En aquest informe, s’analitza la trajectòria de l'alumnat del municipi en el seu pas per l'educació 

secundària obligatòria. Disposar d'aquestes dades és molt valuós per a tenir informació objectiva dels 

itineraris que realitzen els joves del nostre municipi i poder avaluar les taxes d’acreditació i abandonament 

escolar. No obstant,  la informació recollida només ens permet fer una anàlisi parcial, ja que no disposem 

d'informació del pas de l’alumnat per l'educació primària ni per l’educació post-obligatòria.  

Recordem que uns dels objectius marcats per l'Estratègia Europa 2020 consisteix a reduir 

l'abandonament prematur dels estudis al 15%, de manera que el 85% de la població d'entre 18 a 24 anys 

pugui assolir un títol d'educació secundària post-obligatòria
1
. Aquest és un repte a tot Catalunya, ja que 

actualment el percentatge d'abandonament prematur a Catalunya es situa al voltant del 24%, molt lluny del 

promig de la UE (12,8%).  

Pel que fa al nostre municipi, no coneixem la xifra d’abandonament prematur per poder-la comparar amb els 

indicadors nacionals i europeus. Per a obtenir aquesta dada caldria realitzar un seguiment de tot alumnat un cop 

finalitzada l'etapa obligatòria i, de moment, aquesta tasca no ha estat possible, entre altres raons per la dificultat 

de poder fer el seguiment dels alumnes que abandonen els estudis si no hi ha derivació a l'Eina i perquè 

l’aplicatiu del Departament d’Ensenyament no permet discriminar les dades per municipi i promoció. 

Les dades per realitzar aquest informe van ser recollides durant els mesos d’octubre a desembre de 

2013. 

                                                           
1 Indicadors sobre l'èxit educatiu a Catalunya. Anuari 2013. Fundació Jaume Bofill (2013) 
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La mostra 

En aquest informe s’analitzen les dades de l'alumnat nascut els anys 1994, 1995, 1996 i 1997 matriculat 

als dos instituts de Badia. A la taula següent es recull el nombre d’alumnes de cada promoció. 

Alumnat matriculat 

 Nois Noies Total 

1994 67 51 118 

1995 74 46 120 

1996 66 65 131 

1997 60 63 123 

Taula 1: Alumnat matriculat a cada promoció. 

Diversitat cultural i alumnat nouvingut 

 

Alumnat nouvingut 

 Nois Noies Total 

1994 12 17% 5 10% 17 14% 

1995 11 14% 8 16% 19 15% 

1996 7 10% 6 8% 13 9% 

1997 10 14% 9 13% 19 13% 

Taula 2: Alumnat nouvingut 

A la taula 2 s’observa que el percentatge d'alumnat de nacionalitat estrangera no supera el 15% en cap 

de les quatre promocions estudiades. Aquesta xifra es troba per sota de la mitjana catalana: 23,52% a 

centres de secundària de titularitat pública
2
. 

                                                           

2
 Dada extreta de: Sistema d’Indicadors d’Ensenyament de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Barcelona, febrer de 2012. 
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Diversitat Cultural 

 Nois Noies Total 

1994 1 0% 0 0% 1 1% 

1995 3 4% 2 4% 5 4% 

1996 4 6% 3 4% 7 5% 

1997 9 13% 6 8% 15 10% 

Taula 3: Diversitat cultural.   

Pel que fa a la diversitat cultural, la proporció d’alumnat d’ètnia gitana ha augmentat lleugerament al 

llarg dels anys estudiats, arribant al 10% en la promoció de 1997.  

Alumnat que en algun moment ha format part de l'USEE o bé de l'Aula 

Oberta 

A les taules següents es comptabilitza l’alumnat que ha format part d'un grup de diversificació curricular 

en algun moment de la seva escolarització. 

Alumnat aula oberta 

 Nois Noies Total 

1994 11 15% 3 6% 14 11% 

1995 14 18% 12 24% 26 20% 

1996 12 17% 10 14% 22 16% 

1997 15 22% 11 15% 26 19% 

Taula 4: Alumnat d'Aula Oberta 

Alumnat USEE 

 Nois Noies Total 

1994 6 8% 0 0% 6 5% 

1995 1 1% 0 0% 1 1% 

1996 1 1% 0 0% 1 1% 

1997 1 1% 1 1% 2 1% 

Taula 5: Alumnat d'USEE. 
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Alumnat que inicia l'educació secundària obligatòria fora de la seva 

promoció 

 

Taxa idoneïtat 

 Nois Noies Total 

1994 53 81% 41 80% 94 80% 

1995 62 84% 41 89% 103 86% 

1996 56 85% 54 83% 110 84% 

1997 52 86% 54 86% 106 86% 

Taula 6: Alumnat fora de promoció. 

Tal com es pot observar a la taula 6, la taxa d'idoneïtat als 11 anys (alumnat que està escolaritzat al curs 

que li correspon per edat) de l'alumnat de Badia és d'una mitjana d'un 85%. La mitjana catalana, per la seva 

banda, al curs 2011- 2012 era del 92,3%
3
 

 

                                                           
3 Dades d'Ensenyament. Sistema Educatiu. Edició curs 2011-2012. Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya. 
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Acreditacions 

A continuació s’analitza l'evolució del percentatge d'alumnat acreditat. Els percentatges es prenen 

sobre el total d'alumnat matriculat a primer d'ESO de cada promoció. 

“En promoció” fa referència a l’alumnat que ha obtingut el Graduat en ESO sense haver repetit cap curs, 

és a dir ha acreditat l’any que li pertoca a la seva promoció. Per altra banda, “Després” recull l’alumnat que 

ha obtingut el graduat en ESO després d’haver repetit algun curs a l’escolarització secundària (una o dues 

vegades). En el “Total d’Acreditats” veiem el total d’alumnat de cada promoció que ha obtingut el graduat 

en ESO (tan si ha repetit com si no). 

 1994 1995 1996 1997 

En promoció 34,75% 42,50% 47,33% 56,10% 

Després 18,64% 21,67% 12,21% 0% 

Total Acreditats 53,39% 64,17% 59,54% 56,10% 

Taula 7: Percentatge d'alumnat acreditat en funció del moment de l'acreditació. Comparativa entre promocions. 
 
 

 
Gràfic 1: Percentatge d'alumnat acreditat en funció del moment de l'acreditació. Comparativa entre promocions. 

A la taula 7 s’observa que el percentatge d'alumnat acreditat que no ha realitzat cap repetició ha anat 

augmentant progressivament al llarg de les quatre promocions estudiades en la totalitat del municipi: s’ha 

passat d’un 34% d’alumnat acreditat en la promoció de 1994 a un 56% en la de 1997. La millora és 

especialment significativa en la darrera promoció analitzada (1997), amb més d’un 50% d’acreditacions. 

Caldrà veure si aquesta tendència es manté en el futur.  
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Pel que fa a l'alumnat que ha repetit un curs o més, el nombre d'acreditacions sembla haver disminuït 

en la promoció de 1996. No obstant, aquesta dada augmentarà quan el 8,40% dels alumnes d’aquesta 

promoció, que encara estan a l’ESO, hagin acabat els estudis. En el cas de la promoció del 1997 hi ha un 

28,46% de l’alumnat que encara està matriculat a l’ESO i per tant, aquesta xifra canviarà perquè en els 

propers cursos poden obtenir el Graduat.. 

Tot i que globalment les acreditacions han augmentat any rere any, el percentatge global 

d’acreditacions de les quatre promocions estudiades és inferior al 65%. Aquesta taxa de graduació està molt 

allunyada dels objectius establerts de les directrius que marca l’Estratègia Europa 2020: aconseguir que el 

85% de l’alumnat tingui estudis post-obligatoris.  
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Repeticions 

En informes anteriors de l'observatori s'havia observat un elevat nombre d'alumnat repetidor, per tant, 

creiem que és una dada que cal revisar amb més deteniment.  

Si comparem la mitjana de repeticions de les promocions 94, 95 i 96 a Badia amb la mitjana catalana pel 

curs 2011-2012 (taula 8) s’observa que el nombre de repeticions és més elevat al nostre municipi que a la 

resta de Catalunya, especialment a Primer i Segon curs d’ESO.  

 

 Mitjana Badia Mitjana Catalana 

1r 18,73% 8,6% 

2n 19,09% 9,9% 

3r 11,96% 10,2% 

4t 14,14% 9,63% 

Taula 8: Comparativa entre la mitjana de l'alumnat matriculat als instituts de 
Badia del Vallès des del curs 2006 – 2007 fins al 2011 – 2012 i la mitjana 
Catalana dels anys 2011 - 2012.  

Gràfic 2: Comparativa de les mitjanes de repeticions entre la mitjana de les tres 
promocions estudiades i la mitjana catalana per als anys 2011 - 2012.  

Les diferències en relació amb la mitjana catalana no són tant marcades en el segon cicle de l’Educació 

Secundària Obligatòria, tal com es pot observar al gràfic 2.   
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Si ens fixem amb el percentatge d’alumnat repetidor en cada una de les promocions (taula 9 i gràfic 3), 

s’observa que ha anat disminuint als tres primers cursos de secundària i que ha augmentat al quart curs en 

la promoció de 1997. No obstant, cal fer una lectura d’aquestes dades amb cautela, perquè encara hi ha 

alumnat de les dues últimes promocions (1996 i 1997) que està cursant l'ESO. 

 1994 1995 1996 1997 

1r 17,89% 21,88% 16,43% 10,00% 

2n 24,39% 17,19% 15,71% 8,57% 

3r 16,26% 12,50% 7,14% 7,14% 

4t 17,07% 12,50% 12,86% 14,29% 

Taula 9: Percentatge d'alumnat repetidor per curs i promoció. 
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Gràfic 3: Percentatge d'alumnat repetidor per curs i promoció 

Quant al nombre de repeticions (taula 10 i gràfic 4), s’observa una tendència a la baixa en el nombre 

d'alumnes que repeteixen més d’un cop, mentre que el nombre d'alumnes amb una única repetició es 

manté força estable al llarg del temps. Cal tenir en compte, però, que les xifres corresponents a les 

promocions de 1996 i 1997 són provisionals. 

 1994 1995 1996 1997 

1 repetició 33,33% 31,25% 27,15% 34,29% 

>1 repetició 21,14% 16,41% 12,14% 2,86% 

Total 54,47% 47,66% 39,29% 37,14% 

Taula 10: Percentatge d'alumnat repetidor per promoció i el nombre de repeticions. 
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Gràfic 4: Percentatge d'alumnat repetidor per promoció i nombre de repeticions. 

Pel que fa als totals, s’observa una disminució important en el nombre d'alumnat repetidor (gràfic 5).  Del 

50% d’alumnat repetidor de les promocions de 1994 s’ha passat a xifres que es troben entre 17  punts 

percentuals per sota a la promoció de 1997, amb uns percentatges de repeticions del 37%. Caldrà analitzar si 

aquesta tendència es manté quan hagin finalitzat els estudis tots els alumnes de la darrera promoció. 

 

Gràfic 5: Percentatge d'alumnat repetidor per promoció. 
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Èxit repeticions 

Entenem que les repeticions han de ser una acció encaminada a millorar les possibilitats d'èxit de 

l'alumnat, és a dir, que aquesta mesura afavoreixi l'obtenció del graduat. Així doncs, cal analitzar els 

itineraris de l'alumnat tenint en compte aquesta dada. 

A la taula 11 podem veure una comparativa entre l'alumnat que ha repetit un cop, el que ho ha fet més 

d'una vegada i el que no ha repetit mai. Mostrem les dades de la promoció de 1995, al ser la última en la 

qual el seu alumnat ha finalitzat l'etapa obligatòria (no hi ha cap alumne que segueixi matriculat a l'ESO) 

1995 Nombres alumnes Acredita 
Sense ESO 

No 
formació 

Altres form 
Canvi de 
Centre 

Segueix ESO 
No hi ha 

dades 

1    
repetició 

40 31,25% 47,50% 15,00% 22,50% 7,50% 0,00% 7,50% 

>1 
repetició 

21 16,40% 28,57% 14,29% 57,14% 0,00% 0,00% 0,00% 

0 
repeticions 

67 52,34% 77,61% 2,99% 10,45% 7,46% 0,00% 1,49% 

Taula 11: Itineraris de l'alumnat en funció del nombre de repeticions. Promoció de 1995. (els percentatges també tenen en compte 
l'alumnat que ha canviat de centre) 
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Gràfic 6: Itineraris de l'alumnat en funció del nombre de repeticions. Promoció de 1995.  
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El 77,61% de l'alumnat que no ha repetit cap vegada acredita. Dels alumnes que no han repetit mai i 

que no acrediten, un 3% abandona els estudis, mentre que un 10% opta per altres opcions formatives. 

Prop d’un 60% dels alumnes que han repetit més d'una vegada opta per continuar la seva formació, fent 

un PQPI, preparant la prova d’accés als CFGM o apuntant-se a l’escola d’adults. Aquesta xifra és molt 

superior al nombre d’abandonaments, que es troba al voltant del 14% en l’alumnat amb més d’una 

repetició.  

A l'annex 1, hi ha recollides les taules de la resta de promocions estudiades. 

En la comparativa de les quatre promocions: 

 Nombres alumnes Acredita 
Sense ESO 

No formació 
Altres form 

Canvi de 
Centre 

Segueix ESO 
No hi ha 

dades 

1 repetició 

1994 41 33,33% 39,02% 21,95% 36,59% 2,44% 0,00% 0,00% 

1995 40 31,25% 47,50% 15,00% 22,50% 7,50% 0,00% 7,50% 

1996 38 27,14% 42,11% 23,68% 15,79% 5,26% 13,16% 0,00% 

1997 48 34,29% 0,00% 6,25% 8,33% 16,67% 68,75% 0,00% 

> 1 
repetició 

1994 26 21,13% 23,08% 26,92% 34,62% 0,00% 0,00% 15,38% 

1995 21 16,40% 28,57% 14,29% 57,14% 0,00% 0,00% 0,00% 

1996 17 12,14% 0,00% 17,65% 47,06% 0,00% 35,29% 0,00% 

1997 4 2,86% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 

0 
repeticions 

1994 56 45,53% 73,21% 7,14% 10,71% 7,14% 0,00% 1,79% 

1995 67 52,34% 77,61% 2,99% 10,45% 7,46% 0,00% 1,49% 

1996 85 60,71% 74,12% 8,24% 7,06% 8,24% 0,00% 2,35% 

1997 88 62,85% 78,41% 10,23% 1,14% 9,09% 0,00% 1,14% 

Taula 12: Itineraris de l'alumnat en funció del nombre de repeticions i la promoció. (els percentatges també tenen en compte 
l'alumnat que ha canviat de centre) 

El percentatge d'acreditacions dels alumnes que no han repetit mai es manté força constant al llarg de 

les quatre promocions estudiades, tot i que s’observa una tendència a l’alça, en concret a la promoció de 

1997 és d’un 78,41%, amb un increment d’acreditats de gairebé 5 punts percentuals.  

Pel que fa a l’alumnat que no ha acreditat i que no repeteix s’observa un lleuger increment en el nombre 

d’abandonaments en la darrera promoció (7,14%; Promoció de 1994 i  10,23% Promoció de 1997) 

El percentatge d’acreditacions dels alumnes que repeteixen un cop es manté força constant al llarg de les 

quatre promocions estudiades, al voltant del 40% de l’alumnat, xifra que dobla el percentatge d’abandonaments 

prematurs.  
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Abandonaments de l'ESO 

Pel què fa a l'evolució del nombre d'abandonaments a l'ESO (alumnat que ha finalitzat la seva 

escolarització secundària obligatòria sense haver obtingut el graduat), podem dir que aquesta dada sembla 

va disminuint al llarg de les promocions estudiades. Les dades de les promocions de 1996 i 1997 són 

provisionals ja que hi ha alumnes que segueixen matriculats a l’ESO  (el 8,40% a la promoció de 1996 i 

28,46% a la 1997). 

Alumnat no acreditat 

 Nois Noies Total 

1994 34 50,75% 21 41,18% 55 46,61% 

1995 31 41,89% 13 28,26% 44 36,67% 

1996 34 51,52% 18 27,62% 52 39,69% 

1997 32 53,33% 22 34,92% 54 43,90% 

Taula 13: Alumnat no acreditat per promoció 

A la taula 14 podem veure el percentatge d’alumnat que no obté el graduat i que en el moment de 

recollir les dades (octubre - desembre 2013) no ha realitzat ni realitza cap altra opció formativa. 

1994 1995 1996 1997 

20 16,95% 11 9,17% 19 14,50% 12 9,76% 

Taula 14: Percentatge d'alumnat que abandona l'ESO i no realitza cap altra formació reglada. 

S’observa que el percentatge d'abandonaments de la formació obligatòria va disminuir en la promoció 

de 1995 i que ha tornat a augmentar en la promoció de 1996. No obstant, si analitzem la tendència global 

de les quatre promocions s’aprecia un descens dels abandonaments que caldrà confirmar quan tinguem les 

dades definitives de la promoció de 1997. 

També cal tenir en compte el possible efecte de la crisi econòmica en el seguiment de l’escolaritat 

obligatòria. Segons l’estat de l’educació a Catalunya (anuari 2013), publicat per la Fundació Jaume Bofill, 

l’abandonament educatiu prematur s’ha reduït en 9,2 punts percentuals, més d’una quarta part, des de 

l’inici de la crisi fins el 2012.  
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Itineraris 

Ens interessa conèixer quins són els itineraris específics que segueix l'alumnat un cop finalitzats els seus 

estudis obligatoris. Presentem les dades dels itineraris realitzats per l’alumnat de la promoció de 1995. Ja 

que és la última promoció en la qual no hi ha alumnat realitzant estudis a l’Educació Secundària Obligatòria. 

Les dades de la resta de promocions les podeu trobar al final del document, als annexes. 

Promoció de 1995 

En aquesta promoció l’alumnat acreditat representa el 64,17% del total (taula 15).  

Alumnat Acreditat (64,17%) 

 Batx CFGM No hi ha dades 

 42 35,83% 32 25,00% 4 3,33% 

       

Alumnat no acreditat (36,67%) 

Prova accés PQPI 
Sense ESO           

No formació 
Segueix ESO GESO No hi ha dades 

6 5,00% 17 14,17% 11 9,17% 0 0,00% 6 5,00% 4 3,33% 

Taula 15: Itineraris de l'alumnat en funció de l'acreditació. Promoció de 1995. 
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De l’alumnat acreditat, un 35,83% realitza batxillerat, i un 25% cicles formatius de grau mitjà. L’alumnat 

que no ha acreditat representa el 36,67% sobre el total (taula 15). D’aquests, un 24,17% ha continuat amb 

la seva formació, i aproximadament un 9,17% ha abandonat l’ESO (taula 15). Quant a les opcions 

formatives, la major part d’alumnes no acreditats s’han matriculat a un PQPI (taula 15 i gràfic 7).  

Quan comparem els itineraris escollits per l’alumnat de les diferents promocions podem veure que: 

Alumnat Acreditat 

 Batx CFGM No hi ha dades 

1994 38 32,20% 15 12,71% 10 8,47% 

1995 42 35,83% 32 25,00% 4 3,33% 

1996 47 35,88% 27 20,61% 4 3,05% 

1997 49 39,84% 16 13,01% 4 3,25% 

 

Alumnat no acreditat 
 

 Prova accés PQPI 
Sense ESO           

No formació 
Segueix ESO GESO No hi ha dades 

1994 13 11,02% 15 12,71% 20 16,95% 0 0,00% 2 1,69 5 4,24% 

1995 6 5,00% 17 14,17% 11 9,17% 0 0,00% 6 5,00% 4 3,33% 

1996 3 2,29% 16 12,21% 19 14,50% 11 8,40% 1 0,76% 2 1,53% 

1997 0 0,00% 6 4,88% 12 9,76% 35 28,46% 0 0,00% 1 0,81% 

Taula 16: Itineraris de l'alumnat en funció de l'acreditació i la promoció. 
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Gràfic 8: Itineraris de l'alumnat en funció de l'acreditació i la promoció. 

En les quatre promocions estudiades veiem que l’alumnat acreditat escull en major mesura continuar la 

seva formació fent  Batxillerat (taula 16). Sembla haver-hi una tendència a l’alça en aquest aspecte (s’ha 

passat d’un 32% a la promoció de 1994 a un 39,8% a la de 1997). 

La majoria dels alumnes no acreditats de les promocions 1994 i 1995 que han continuat els estudis han 

optat per un PQPI. No es poden extreure conclusions sobre els itineraris formatius de l’alumnat no acreditat 

de les promocions de 1996 i 1997 perquè encara hi ha un percentatge elevat d’alumnes cursant l’ESO, i una 

bona part encara no té l'edat per poder realitzar la prova d’accés als CFGM. 
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Conclusions 

Assenyalar, com a aspectes més rellevants de les dades mostrades en aquest estudis, les qüestions 

següents: 

• Tendència positiva en el nombre de graduacions al llarg de les quatre promocions estudiades 

(d’un 34,75% d’alumnat acreditat en promoció a la de 1994,  a un 56,10% en la de 1997). 

• Tendència negativa en el nombre de repeticions durant l’escolarització secundària obligatòria. 

(del 54,47 de l’alumnat amb, com a mínim, una repetició a la promoció de 1994, al 37,14 a la de 

1997)  

• Tot i la tendència positiva, el nombre d’alumnat acreditat segueix lluny de l’Objectiu Europa 

2020 (el 85% de la població d’entre 19 i 25 anys amb escolarització post-obligatòria). 

• Una repetició pot ser una mesura eficaç per a disminuir el fracàs, dues repeticions no han 

mostrat ser eficaces. 
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Annex 1: èxit de repeticions en les promocions 1994, 1996 i 1997 

 

1994 Nombres alumnes Acredita 
Sense ESO 

No 
formació 

Altres form 
Canvi de 
Centre 

Segueix ESO 
No hi ha 

dades 

1    
repetició 

41 32,58% 41,46% 21,83% 32,94% 3,57% 0,00% 0,00% 

>1 
repetició 

26 21,73% 20,00% 26,92% 34,85% 0,00% 0,00% 18,18% 

0 
repeticions 

56 45,69% 73,46% 6,93% 10,77% 7,18% 0,00% 1,67% 

Taula A1: Itineraris de l'alumnat en funció del nombre de repeticions. Promoció de 1994. (els percentatges també tenen en compte 
l'alumnat que ha canviat de centre) 

Per aquesta promoció podem assenyalar els aspectes següents: 

El 73,46% de l'alumnat que no repeteix acredita. 

Si considerem les dades globals, per tot el municipi, hi ha un percentatge més elevat d'alumnat que 

acredita quan repeteix una vegada (41,46%) que quan ho fa més d’una vegada (20%). 

El 34,85% de l'alumnat que ha repetit un cop o més d'una vegada ha continuat amb la seva formació 

(PQPI, Proves d’accés CFGM o Escola d’adults). Aquesta xifra supera el percentatge d’abandonament dels 

estudis, que se situa en el 26,67%.  

El 6,93% de l'alumnat que no ha repetit en cap ocasió ha deixat la seva escolarització abans d'obtenir el 

graduat d’ESO. 

Pel que fa a la promoció de 1996: 

1996 Nombres alumnes Acredita 
Sense ESO 

No 
formació 

Altres form 
Canvi de 
Centre 

Segueix ESO 
No hi ha 

dades 

1    
repetició 

38 27,14% 42,11% 23,68% 15,79% 5,26% 13,16% 0,00% 

>1 
repetició 

17 12,14% 0,00% 17,65% 47,06% 0,00% 35,29% 0,00% 

0 
repeticions 

85 60,71% 74,12% 8,24% 7,06% 8,24% 0,00% 2,35% 

Taula A2: Itineraris de l'alumnat en funció del nombre de repeticions. Promoció de 1996. (els percentatges també tenen en compte 
l'alumnat que ha canviat de centre) 

El 74,12% de l'alumnat que no ha realitzat cap repetició acredita.  
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Pel que fa als alumnes que han repetit un cop, el 42,11% ha acreditat. Del 60% restant, un 13,16% 

continua a l’ESO, un 15,79% ha optat per altres opcions formatives, i un 23,68% ha abandonat els estudis.   

Dels alumnes que han repetit més d’una vegada cap alumne ha pogut acreditar, ho haurien de fer 

aquest any el 35,29% que segueix a l’ESO. Un 47% d’aquests alumnes segueixen estudiant i un 17,65% han 

abandonat els estudis.  

En quant a la promoció de 1997: 

1997 Nombres alumnes Acredita 
Sense ESO 

No 
formació 

Altres form 
Canvi de 
Centre 

Segueix ESO 
No hi ha 

dades 

1    
repetició 

48 34,29% 0,00% 6,25% 8,33% 16,67% 68,75% 0,00% 

>1 
repetició 

4 2,86% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 

0 
repeticions 

88 62,85% 78,41% 10,23% 1,14% 9,09% 0,00% 1,14% 

Taula A3: Itineraris de l'alumnat en funció del nombre de repeticions. Promoció de 1997. (els percentatges també tenen en compte 
l'alumnat que ha canviat de centre) 

Gairebé el 80% de l’alumnat que no ha realitzat cap repetició acredita.  

Al voltant d’un 10% de l’alumnat que no ha repetit mai i que no ha acreditat ha abandonat la seva 

escolarització. 

No podem realitzar la comparativa en l'alumnat que ha repetit perquè actualment estan cursant 3r i 4t 

d'ESO. La meitat dels alumnes que han repetit més d’una vegada i gairebé dues terceres parts dels alumnes 

amb 1 repetició segueixen els ensenyaments obligatoris.  
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Annex 2: Itineraris en l’educació post-obligatòria. Promocions 

1994, 1996 i 1997 

Promoció 1994 

Alumnat Acreditat (55,09%) 

 Batx CFGM No hi ha dades 

 38 32,20% 15 12,71% 10 8,47% 

       

Alumnat no acreditat (44,91%) 

Prova accés PQPI 
Sense ESO           

No formació 
Segueix ESO GESO No hi ha dades 

13 11,02% 15 12,71% 20 16,95% 0 0,00% 2 1,69% 5 4,24% 

Taula A4: Itineraris de l'alumnat en funció de l’acreditació. Promoció de 1994. 
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Gràfic A1: Itineraris de l'alumnat en funció de l’acreditació. Promoció de 1994. 

El percentatge d’alumnat que obté el graduat d’ESO se situa al voltant del 55% (taula A4), el 32,20% 

realitza batxillerat, i un 12,71% cicles formatius de grau mitjà.  

L’alumnat no acreditat representa el 45% del total (taula A4). El 25,42% continua amb la seva formació, i 

aproximadament un 16,95% abandona l’ESO. Quant a les opcions formatives, la que té més èxit és el PQPI, 

seguit per la prova d’accés al cicle formatiu de grau mitjà (taula A4 i gràfic A1). 
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Promoció de 1996 

Alumnat Acreditat (59,54%) 

 Batx CFGM No hi ha dades 

 48 36,64% 27 20,61% 4 3,05% 

       

Alumnat no acreditat (39,69%) 

Prova accés PQPI 
Sense ESO           

No formació 
Segueix ESO GESO No hi ha dades 

3 2,29% 16 12,21% 19 14,50% 11 8,40% 1 0,76% 2 1,53% 

Taula A5: Itineraris de l'alumnat en funció de l’acreditació. Promoció de 1996. 
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Gràfic A2: Itineraris de l'alumnat en funció de l’acreditació. Promoció de 1996. 

El percentatge d’alumnat que obté el graduat d’ESO es troba al voltant del 60% (taula A5). Un cop 

acreditats, un 36,64% realitza batxillerat, i un 20,61% cicles formatius de grau mitjà. 

L’alumnat no acreditat representa el 40% del total (taula A5). D’aquests alumnes gairebé un 15,26% 

continua amb la seva formació, un 14,50% ha abandonat els estudis, i un 8,40% està cursant els 

ensenyaments obligatoris.  
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Promoció de 1997  

Alumnat Acreditat (56,10%) 

 Batx CFGM No hi ha dades 

 49 39,84% 16 13,01% 4 3,25% 

       

Alumnat no acreditat (43,90%) 

Prova accés PQPI 
Sense ESO           

No formació 
Segueix ESO GESO No hi ha dades 

0 0,00% 6 4,88% 12 9,76% 35 28,46% 0 0,00% 1 0,81% 

Taula A6: Itineraris de l'alumnat en funció de l'acreditació. Promoció de 1996. 
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Gràfic A3: Itineraris de l'alumnat en funció de l'acreditació. Promoció de 1996.  

En aquesta promoció al voltant del 56% de l’alumnat ha obtingut el graduat d’ESO (taula A6). Un cop 

acreditats un 39,84% realitza batxillerat, i un 13,01% cicles formatius de grau mitjà.  

L’alumnat no acreditat representa el 44% del total (taula A6). El  4,88% està fent un PQPI, i el 9,76% ha 

abandonat l’ESO (taula A6).  

Cal tenir en compte que no podem extreure dades definitives sobre l’alumnat no acreditat d’aquesta 

promoció perquè encara hi ha un 28,46% d’alumnes estan cursant l’ensenyament secundari obligatori. 


