
 1 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jornades 8 i 9 de febrer de 2018 
 

RESUM DE LES APORTACCIONS 
 I CONCLUSIONS  

 



Reduir l’abandonament primerenc de l’educació i la formació a les Illes Balears: cap a un consens necessari 

 
2 

 

Introducció 

El present document és un resum  dels continguts  i conclusions de les jornades celebrades el passat febrer de 2018 en el saló 
d’actes del Parlament de els Illes Balears sobre la problemàtica de l’abandonament primerenc de l’educació i la formació a les 
nostres illes. Per una banda ens recorda quins foren els objectius i el context que impulsaren el desenvolupament de les 
mateixes, així com el programa, dinàmica i organització de les jornades. Per altra banda ofereix un resum organitzat per temes de 
les aportacions que, bé de manera individual o bé en grup, realitzaren ponents i assistents al llarg dels dos dies. 
 

https://jornadesabandoname.wixsite.com/abandonament-2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unes dades que a tots ens preocupen 

Al llarg d’aquests darrers anys hem vist com la publicació periòdica d'informes sobre 
la situació del sistema educatiu espanyol està evidenciant el greu problema 

d’abandonament escolar prematur que pateix el conjunt de l’estat i, en major mesura, 
les Illes Balears.  

Abandonament primerenc de l’educació i de la formació (APEF)  

L’indicador abandonament primerenc de l’educació i la formació (APEF) és un dels més 

utilitzats a l’hora d’analitzar la problemàtica del baix nivell educatiu de la població jove. 
Fou adoptat per la Unió Europea en el marc de l’Estratègia de Lisboa, i reflecteix el 
percentatge de població de 18 a 24 anys que té el títol corresponent a l’educació 

secundària de primera etapa (GESO en el sistema educatiu espanyol) o inferior i que 
no segueix cap tipus de formació, tot essent la font d’informació l’Enquesta de 

Població Activa (EPA). D’acord amb l’Estratègia d’Educació i Formació 2020 de la UE, la 
fita és que en arribar a 2020 no superi el 10%. En el cas d’Espanya la meta és menys 
pretensiosa i s’ha ajustat al 15% (Comisión Europea, 2010). 

Les diferències entre comunitats autònomes són enormes. Així, d’acord amb les dades 
més recents de 2016,  el País Basc i Cantàbria estan per sota de l’objectiu europeu de 
2020 amb percentatges inferiors al 10%, mentre Múrcia i Balears encara presenten 

percentatges superiors al 25%. 

Si analitzem l’evolució de l’APEF des de l’any anterior a l’esclat de la crisi fins a 
l’actualitat veiem que ha estat positiva. No obstant això, les darreres dades 
disponibles (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017) reflecteixen el que, 

dissortadament, ja s’ha convertit en habitual a l’hora d’analitzar el tema: Espanya, 

amb un 19% d’APEF, és el país en pitjor situació de la Unió Europea (10,7%  de mitjana) 

i Balears,  amb un 26,8% , és  la comunitat  amb pitjors dades. 

Fracàs escolar 

A Espanya s’utilitza l’indicador de fracàs escolar, en referència a la població que no ha 
obtingut el títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria (GESO). Les  

diferències entre comunitats autònomes són grans, tot oscil·lant entre el 15.3% en el 
País Basc i el 39% a Melilla. Balears, amb un 31% es troba entre les comunitats amb 

un fracàs escolar més elevat. 

 

 

Què volíem aconseguir 
amb les jornades? 

Les jornades es desenvoluparen els 
dies 8 i 9 de febrer de 2018 amb la 
finalitat de “contribuir des de la societat 
civil a avançar en la lluita contra 
l'abandonament primerenc de 
l'educació i la formació a Balears.  En 
aquest context, la nostra contribució 
tingué com a fita principal 
promoure l'exercici real del dret a 
l'educació de la població entre 16 i 24 
anys. Això implica evitar que 
abandonin els estudis i facilitar el seu 
retorn al sistema de l’educació i la 
formació”. 

 
El objectius  

1. Contribuir a la presa de consciència de la 

magnitud del problema i de les seves 
conseqüències en la nostra societat present i 
futura. 

2. Avançar cap a un relat compartit sobre les 
causes de l’abandonament primerenc de 
l’educació i la formació a les Illes Balears en la 
població de 16 a 24 anys. 

3. Proposar possibles mesures preventives, 
d’intervenció i de compensació a partir de 
treball cooperatiu entre els diferents agents tot 
contribuint a l’elaboració de polítiques 

educatives i socials en l’àmbit autonòmic, 
insular i local. 

4. Establir mecanismes de participació estable per 

part de la societat civil de les Illes Balears que 
tinguin com eix central  disminuir 
l'abandonament primerenc de l'educació i la 
formació de la població de 16 a 24 anys. 

5. Difondre les conclusions de les jornades a 
través de diferents mitjans. 

 

Taula inaugural de les jornades el dia 8 de febrer de 2018 
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Dinàmica de les jornades 

Les jornades es desenvoluparen en el Saló d’actes del 
Parlament de les Illes Balears i es distribuïren en dos dies: 

Primer dia: Obert a totes les persones interessades prèvia 
inscripció. S’estructurà al voltant de diferents ponències o 
taules rodones que abordaren la temàtica des de les 
perspectives internacional, estatal, autonòmica i local. També 
es comptà amb experiències que es presentaren a través de 
pòsters 

Segon dia: S’adreçà específicament a persones que podien 
aportar una visió plural del problema de l’abandonament i de 
les seves solucions. Es convidaran específicament d’acord 
amb els objectius de les jornades 

 

El programa desenvolupat  
 

Dijous 8 de febrer de 2018 - Saló d’actes del 
Parlament de les Illes Balears 

8:30 – Acreditacions  

9:00-9:30 - Presentació Jornades. Taula inaugural: Molt Hble. Sr. 

Baltasar Picornell (President del Parlament de les Illes Balears), 

Josep A. Cifre (President de Caixa Colonya), Francesca Salvà 
(Professora titular del Dept. Pedagogia Aplicada i Psicologia de 
l'Educació de la UIB), Andreu Grimalt (Director Tècnic de EAPN-IB) 

9:30-10:30 - Taula rodona: El valor de la persistència. L’experiència 
de: pares/mares / jove / professional de l’educació-formació. Iñaki 
Monge (Director CEP Eivissa), Daniel Vico (Jove exalumne dels 

itineraris d’Inserció a Coop. Jovent), Magdalena Martínez (Mare) - Ho 
moderà Sandra Fernández (Representant del grup parlamentari 
Popular) 

10:30-10:40 - Presentació pòsters - Ho presentà Xelo Huertas 
(Representant del grup parlamentari Mixt) 

a) Títol: Aprendre, treballar i disfrutar. Entitat: Amadip. 
Responsable: Fina Pons i Carme Muñoz 

b) Títol: Estratègies metodològiques dins l’aula.. Entitat: ASPAS. 
Responsable: Mª Magdalena Vanrell 

c) Títol: Itineraris Integrals d’Inserció. Entitat: Coop. Jovent. 
Responsable: Malena Alfaro 

d) Títol: Consum de tòxics i abandonament escolar. Entitat: Projecte 
Jove.Responsable: Joana Mª Solano 

e) Títol: Emplea’T Jove. Entitat: IFOC. Responsable: Lourdes de la 
Cruz 

f) Títol: Programa Obert i Accions Pont.. Entitat: Espiral. 
Responsable: Xavier Torrens 

10:40-11:15 - Cafè i Pòsters 

11:15-11:55 - Ponència: Abandonament i retorn als estudis en un marc 
de “postcrisi” i revisió de model turístic. Francesca Salvà 

(Professora titular del Dept. Pedagogia Aplicada i Psicologia de 
l'Educació de la UIB) - Ho presentà Maria Antònia Sureda 
(Representant del grup parlamentari El Pi Proposta per les Illes 
Balears) 

11:55-12:15  - Debat 

12:15-12:55 – Ponència: La segona oportunitat per a joves. Luis Mª 

López Aranguren (Fund. Tomillo) – Ho presentà David Abril 
(Representant del grup parlamentari Més per Mallorca) 

12:55-13:15 – Debat 

13:15-13:45 – Presentació: Clau d’èxit a la FPBàsica: No deixis de 
saltar. Si tu vols, pots. IES Sa Colomina. 

13:45-14:00 - Debat 

14:00-16:00 - Pausa / Dinar 

16:00-16:40 - Ponència: Reprendre els estudis: un ball damunt la 
corda fluixa. Geir Moshuus (University College of Southeast Norway) 
- Ho presentà Marta Maicas (Representant del grup parlamentari 
Podem Illes Balears) 

16:40-17:00 - Debat 

17:00-17:30 - Cafè i Pòsters 

17:30-18:45 - Taula Rodona: Reptes i línies de millora des de 
l’administració pública. Francisca Muñoz (Directora del CEPA Calvià i 
Presidenta de l'Associació d'Equips Directius d'Educació de Persones 
Adultes de les Balears - ADAIB), Lluc Mas (Cap del Departament de 

Formació Professional de la Conselleria d’Educació i Universitat del 
Govern de les Illes Balears), Carmen Hila (Cap del Departament 
d’Orientació i Intermediació del SOIB), Pablo Castellary (Responsable 

de l’Àrea de Formació de Palma Activa. Ajuntament de Palma) - Ho 
moderà Conxa Obrador (Representant del grup parlamentari 
Socialista) 

18:45-19:30 - Debat 

19:30 - Final jornada 

 

Divendres 9 febrer de 2018 - Saló d’actes Parlament 
de les Illes Balears 

9:00 - Introducció a la jornada tècnica. Fernando Cembranos (Coop. 

Tangente) – Ho presentà: Aina Calvo (Professora titular del Dept. 
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB)  

9:30 - Jornada tècnica, Primera Part: Anàlisi de la realitat i 
causalitat 

11:00 - Cafè 

11:30 - Jornada tècnica. Segona Part: Tècnica del passat demà 
basada en preguntes als participants 

13:45 - Conclusions. Mesures que puguin orientar una PNL 

15:00 - Final jornada tècnica 

 
 

Organització i col·laboracions 

 Entitats co-organitzadores: Stat. Cooperativa Jovent / 
EAPN- Illes Balears / Grup de recerca “Educació i Ciutadania” 

de la UIB  

 Col·laboracions: Comissió de seguiment del Pacte per a la 

Inclusió Social del Parlament de les Illes Balears (formada 

per 1 representant de cada partit polític amb representació 
en el Parlament i 4 representants d’EAPN-IB) 

 Finançament i suport logístic: Estalvi Ètic de Caixa 

Colonya/ Parlament de les Illes Balears/ Cercle d’Economia 

de Mallorca 

 Comitè Científic i organitzador: Francesca Salvà, Aina 

Calvo i Nuria Álvarez (Grup de recerca “Educació i 
Ciutadania” UIB), Andreu Cloquell (Coop. Jovent) i Andreu 

Grimalt (EAPN-IB) 
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Jornada oberta de dia 8 
Algunes reflexions aportades a les ponències 

 

Podeu visualitzar totes les ponències a: https://jornadesabandoname.wixsite.com/abandonament-2018/video 

Ponència: “Abandonament i retorn als estudis en un marc de ‘postcrisi’ i revisió de model turístic”  

                     per Francesca Salvà (Professora titular del Dept. Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB)  

- La taxa d’abandonament primerenc a l’educació i la formació (APEF) és l'indicador més 

utilitzat en relació a la problemàtica del baix nivell educatiu de la població jove a la UE. 

Permet comparar la situació dels diversos països i regions abandonament. 

- El resum és la cronicitat. Tot i la millora dels resultats els darrer anys, persisteixen els 

mals resultats de l’APEF, amb un impacte desigual en funció de sexe, lloc de naixement i 

origen social.  

- A les Balears hem de superar la visió unidimensional de les causes de l’abandonament. 

Tot i ser cert que l’àmplia oferta de feina amb baixa exigència d’estudis és un element 

important per entendre l’elevat pes de l’APEF, el problema és multidimensional: males experiències escolars, un mercat de treball que dóna poc 

valor a la formació i uns valors socials basats en el consumisme i la immediatesa. A més hi ha uns efectes de la crisi de 2008 que romanen: 

augment de les desigualtats i de les persones que no poden accedir als drets bàsics de ciutadania. 

- S’ha de promoure el retorn a l’educació i la formació implementant mesures de prevenció, d’intervenció i de compensació. 

- Hem d’atorgar al dret a l’educació de nivell mitjà un estatus de dret de ciutadania de la societat del s. XXI. 

Ponència: “La segona oportunitat per a joves”  

                     per Luis Mª  López-Aranguren (Fundación Tomillo de Madrid)  

- La major part dels ‘ninis’ arriben als centres de segona oportunitat amb experiènc ies 

vitals de rebuig per part del món dels adults. Però la majoria estan desitjant tenir èxit, per 

això hem de canviar la mirada sobre ells i elles, el món adult els ha d’oferir experiències 

d’acceptació. 

-  Els i les joves necessiten revertir el seu procés d’exclusió; se’ls ha d’oferir un grup 

d’iguals sanador, educatiu i positiu  

- Els contextos de segona oportunitat han d’oferir l’excel·lència: excel·lència en el disseny de 

les actuacions, en els agents i en els recursos. 

- Els programes han de perseguir que els joves accedeixin a la ciutadania. 

 
Ponència: “Reprendre els estudis: un ball damunt la corda fluixa.”  

                     per Geir Moshuus (University College of Southeast Norway)  

- L’estudi qualitatiu longitudinal a 10 anys sobre com expliquen els i les joves què els va dur a 

abandonar l’escola està demostrant que, a dins un mateix grup de joves en risc, hi ha 

moltes diferencies en els motius que els portaren a la seva situació.  

- L’abandonament es desenvolupa en el temps, és el resultat d’un procés biogràfic complex i 

gradual, que es mou entre el que és institucional i el que és personal. 

- Els instituts tracten l’abandonament escolar com el resultat de les condicions relacionades 

amb l’elecció i les accions individuals de l’estudiant, i es basen en la idea que tots tinguin les 

mateixes oportunitats, no obstant afavoreixen a aquells que a la seva llar tenen la mateixa 

cultura que a l’escola, els altres són sistemàticament silenciats. 

- Si volem entendre perquè han abandonat hem de mirar individualment cada una de les seves biografies, mirar les seves relacions, i hem de ser 

conscients que en un mateix grup de risc aquelles intervencions que poden ajudar a alguns, potser no ho faran als altres.  

Presentà la ponència  Mª Antònia Sureda del 
grup El Pi Proposta per les Illes Balears 

Presentà la ponència  David Abril  

del grup Mes per Mallorca 

Presentà la ponència  Marta Maicas  del 
grup Podem Illes Balears 
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La jornada de dia 8 també comptà amb interessants aportacions a dues taules 
rodones. Suggerim el visualitzat complet de les mateixes a l’enllaç: 

https://jornadesabandoname.wixsite.com/abandonament-2018/video 
  

Taula rodona: “El valor de la persistència. L’experiència de: 
pares/mares, jove i professional de l’educació-formació” 

Hi intervingueren Iñaki Monge (Director CEP Eivissa) i Magdalena 

Martínez (Mare d’exalumne d’FP)  

 
 

 
Taula rodona: “Reptes i línies de millora des de 
l’administració pública..”  

Hi intervingueren Francisca Muñoz (Directora del CEPA Calvià i 

Presidenta de l'Associació d'Equips Directius d'Educació de Persones 

Adultes de les Balears - ADAIB), Lluc Mas (Cap del Departament de 
Formació Professional de la Conselleria d’Educació i Universitat del 

Govern de les Illes Balears), Carmen Hila (Cap del Departament 

d’Orientació i Intermediació del SOIB), Pablo Castellary (Responsable 

de l’Àrea de Formació de Palma Activa. Ajuntament de Palma)  

 

 

 
Jornada tècnica de dia 9 

Aportacions i conclusions rellevants 

El segon dia de les jornades - 9 de febrer de 2018- es convidà específicament a persones que, des dels 
seus diferents àmbits laborals i de coneixement, podien aportar una visió plural del problema de 
l’abandonament i dels possibles camins per fer-hi 
front. Fernando Cembranos s’encarregà de conduir 
dues dinàmiques desenvolupades al llarg de la 
jornada:  

1. Una dinàmica de gran grup on tots els 
assistents pogueren aportar, de manera 
individual,  la seva visió sobre la realitat i la 
causalitat del problema de l’abandonament 
primerenc de l’educació i la formació 

2. Una dinàmica de grups i posterior exposició 
basada en la tècnica del passat demà, on cada 
grup va consensuar una sèrie de mesures que 
s’haurien d’implementar per tal de reduir 
l’abandonament primerenc de l’educació i la 
formació. A continuació reflectim aquestes 
conclusions 

 

 

 

 

La Taula fou moderada per  Conxa 

Obrador  del Grup Parlamentari Socialista 

Dinàmica de gran grup moderada 
per Fernando Cembranos.  

La Taula fou moderada per Sandra Fernández 
del Grup Parlamentari Popular 
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El debat i les aportacions de les dues dinàmiques foren de gran riquesa i complexitat atès el problema que 
es pretenia abordar. En aquest sentit, tot i que és mal de fer resumir en un document la diversitat 
d’elements de reflexió sobre la realitat del problema i, alhora, la multitud de propostes i canvis necessaris 
que s’apuntaren, a continuació reflectim un resum 
de les aportacions agrupades entorn a 6 grans 
temes: 

1. Per un canvi de model educatiu  
2. Valors socials i treball amb les famílies 
3. Treball en xarxa amb la resta d’agents 

del territori 
4. Formació de professorat i cohesió 

d’equips de centres 
5. Recursos, mesures i estratègies 

inclusives 
6. Reformes a la formació professional 

 
 
 

Per un canvi de model educatiu  
 

El primer aspecte que sorgí en les dinàmiques, pràcticament de manera 

transversal en tots els debats, fou la necessitat de fer passes més fermes per 

canviar l’actual model educatiu, un canvi que requereix un alt grau de consens 

polític i la implicació i el suport de totes les institucions. Tot i les lloables iniciatives 

que tant l’administració com diferents sectors de la societat civil estan impulsant 

aquests darrers anys a les Illes Balears, hi hagué unanimitat en què les propostes 

actuals no aborden d’una manera estructural el problema, abocant els i les 

professionals a haver d’impulsar des de la base, des dels mateixos equips de 

centres, accions, sovint molt innovadores i arriscades, però també necessàries 

per adaptar-se a les necessitats dels i de les joves en el marc d’un context 

educatiu que no ajuda. En aquest sentit es sentiren algunes veus apostant per una 

major contundència en les mesures que s’haurien d’implementar i en la necessitat 

de fer-ho més aviat: 

- “Espanya és el segon país de l’OCDE en repetició de curs. Equació clara: més 

repetició, més abandonament.”  

- “No hi ha places suficients de FP. Acaben optant per una formació que no els 

interessa. És cabdal que estudiïn allò que els agrada.”  

- “L’única que no s’està assabentant de què està passant és l’administració. La 

realitat en els centres està canviant i canviant per a bé.” 

- “En general els professionals treballam amb ratios massa elevades.”  

- “Hem de defensar i comprendre l’interès general del menor però des d’un punt 

de vista holístic: accés a la sanitat, a l’habitatge, progressius problemes alimentaris...” 

- “El model de consum actual és equivocat: es potencia el “tenir” més que el “ser.” 

En aquesta línia també hi hagué un gran consens en què la responsabilitat institucional és absoluta i que cal mentalitzar tota la societat que no ens 

podem permetre deixar ningú a la cuneta malgrat que el model productiu actual de les Illes no ajudi, ans el contrari, precaritzi la situació del nostre 

jovent, i no solament en l’àmbit laboral, també en el personal i de projecte de vida:  

- “Quan el jove abandona per anar al mercat laboral, tampoc té èxit. És una situació de precarietat que no li permet construir un projecte de vida. 

Fracàs personal assegurat.”  

- “...i la precarietat, no és només laboral, sinó precarietat dels projectes de vida de cada jove. Ens hem de qüestionar la precarietat.” 

- “Hi ha un forat negre creat per la precarietat acumulada. Són dècades d’abandonament acumulat.” 

- “S’ha de refundar l’educació i el model social més enllà de subministrar “medicació al malalt”, anem a transformar la situació”. 

En resum, la unanimitat en el diagnòstic contextual va fer evident que cal tenir valentia per acceptar la situació de fracàs del model actual i coratge 

per enllestir una estratègia compartida que permeti: 

Mesures consensuades pels 
grups entorn al tema 

 Ens cal una llei educativa de consens amb punts 
irrenunciables: millora del finançament, disminució 
ràtios, etc. 

 S’ha d’elaborar un Pla de feina contra 
l’abandonament a les IB amb dotació pressupostària. 

 És urgent abordar canvis dins el sistema de 
promoció; cal eliminar la repetició de curs o limitar-la 
a casos molt específics i puntuals amb una detecció 
primerenca del problemes. 

 Retornar i ampliar les competències dels consells 
escolars tant de centres com municipals, insulars i 
autonòmic. Que passin de ser consultius a poder 
prendre decisions. S’ha de caminar cap a una 
autonomia real i regulada de centres. 

 S’han de reestructurar els distints cicles entre 
primària i secundària per a que no sigui tan traumàtic 
el bot de primària a secundària i fer un seguiment 
dels infants quan fan el bot  

 Caldria una regulació de mercat de treball per tal que 

es valorin les titulacions 

Segona dinàmica de la jornada: Treball en 

grups i exposició final en gran grup  
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1. Transformar l’escola i els centres de formació  en un entorn educatiu útil i motivador que respongui a les necessitats de la societat actual i 

atregui al jovent. 

2. Incloure la participació de la comunitat per redissenyar l’entorn educatiu.  

3. Incorporar una classe política i unes administracions que apostin per caminar cap al  consens social per dur endavant tot aquest canvi, implicant 

entitats, professionals, tècnics, mitjans de comunicació, empresariat, etc.  

 
 

Valors socials i treball amb les famílies 
 

El debat sobre els valors imperants i com aquests afecten a la relació família-

escola fou recurrent al llarg de la jornada, amb nombroses aportacions que 

convertiren aquest tema en un dels eixos centrals a l’hora d’abordar canvis. 

L’evidència d’un context d’incertesa i complexitat són les condicions que descriuen 

millor l'entorn dels i de les joves de les societats occidentals. I en el seu context 

familiar o social, la manca d'un patró moral de referència degut a la deconstrucció 

que les societats postmodernes han fet de la moral tradicional, sense acabar de 

consensuar uns nous models normatius unívocs, és el que conferirà una major 

complexitat a les seves vides i, de rebot, als centres educatius. Ens trobam, per 

exemple, en una societat en què la llibertat individual i la realització dels propis 

desitjos, com a valor absolut, per sobre d'altres valors com podrien ser la 

contenció, l'austeritat, la prudència o l'interès comú (que havien tingut vigència fins 

als anys seixanta), s'ha celebrat com una conquesta però, alhora, això comporta 

evidents pèrdues i dificultats. A diferència de moments històrics passats on la persona estava immersa en una xarxa de vincles socials consistents 

(relacions de parella, relacions laborals, relacions veïnals, etc. per a tota la vida), avui ens trobam amb relacions vinculades a situacions vitals menys 

estables. En aquest context la desorientació de les famílies és evident, la manca d’informació, d’eines i de valors sòlids fa que presentin greus 

mancances a l’hora de donar pautes educatives. Tot plegat aboca l’escola a haver d’afrontar –sovint en un mateix context educatiu- situacions molt 

complexes com ara la dicotomia de famílies negligents i de famílies sobreprotectores. Moltes veus foren contundents a l’hora de dir que cal posar en 

el centre d’atenció les relacions família-escola: 

-  “Els valors i el panorama social és molt complex, i per abordar-lo cal posar la mirada no només sobre els centres educatius; la família és 

fonamental.” 

- “Avui hi ha greus dificultats de les famílies per poder gestionar determinades situacions d’abandonament: manca de coneixement, d’informació. 

Cal donar eines a les famílies.” 

- “ Tenim un problema important de sobreprotecció dels fills i filles: manca de temps, culpabilitat, poca tolerància a la frustració, etc..”. “(...) i, per 

altra banda, zero límits. Això fa que quan arriben a l’institut l’impacte sigui molt gros.” 

En aquest marc també s’aixecaren veus que demanaven allunyar-se de la queixa permanent sobre aquest context social i fer passes perquè els 

centres incloguin mesures i estratègies de suport i treball conjunt amb les famílies: 

- “No podem partir de la permanent queixa sobre la societat; Hem d’aprendre a acceptar el què hi ha i gestionar la realitat de cada context, de 

cada barri o poble.” 

- “Ningú és culpable de res, ni famílies, ni professorat, ni alumnat... La societat està en crisi i l’alumnat és l’evidència de la crisi.” 

- “Els riscs no només s’han de tractar a l’escola sinó que és fonamental treballar-ho amb la família.” 

- “Quant més es dirigeix la solució cap a la família més eficaç es torna.” 

- “El pas de primària a secundària coincideix en canvis substancials: la participació de les famílies minva o desapareix” 

- “Les famílies amb pocs recursos tenen cinc vegades més possibilitat de repetir curs. Cal posar la mirada sobre aquests famílies i treballar en 

coordinació amb altres agents del territori.” 

Finalment, s’obrí també el recurrent debat sobre la “la cultura de l’esforç” com un dels valors a recuperar, però també que pot ser una perillosa 

orientació educativa que amaga el que hauria de ser el debat fonamental, la motivació dels i de les joves: 

- “Uns dels factors de risc és la manca de cultura de l’esforç que, combinada amb els “influencers” - els seus referents actuals, alimentats des 

dels mass media- fa que els joves cerquin un estil de vida i un futur difícilment assolible.”  

- “No hi ha res que ens hagi fet més mal que el tema de la cultura de l’esforç. El que hem de fer és motivar per a l’esforç. La motivació va abans de 

l’esforç. Parlem de la cultura del benestar per a l’esforç. Els resultats milloren quan es treballa amb taxes de benestar més altes.” 

Mesures consensuades pels 
grups entorn al tema 

 Cal incrementar la participació de les famílies durant 
les diferents etapes educatives. Molt important donar 
continuïtat a la participació en secundària. 

 Hem d’incorporar la participació de les famílies i de 
l’alumnat en l’elaboració del PEC. 

 Innovar fent servir canals de comunicació diferents 
per arribar a la comunitat educativa, especialment 
famílies 

 S’han de promoure mesures d’escolta activa en els 
centres per detectar necessitats familiars, així com de 
l’alumnat i professorat. 
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Treball en xarxa amb la resta d’agents del territori 
 

Els assistents a les jornades convergiren en que els centres escolars o educatius 

no poden fer front a la problemàtica tot sols; s’ha de treballar en xarxa, amb el 
suport del conjunt de la comunitat, considerant estratègies i accions  des de 
múltiples perspectives i agents: família, professorat, professionals de l’àmbit social 

i sanitari... Per això cal que l’escola atorgui importància al treball des de 
perspectives sistèmiques i a l’enfortiment de la prevenció comunitària: 

- “Si vull millorar la situació del meu fill/a, he de millorar la situació de tota la 

resta d’elements.”  

-  “Hem de posar la mirada el fet que el problema és de les condicions socials i 

familiars, per tant la primera feina és la prevenció, prevenció comunitària en 

el context.” 

- “Els nins i nines s’eduquen a família, a l’escola i a la comunitat. El treball ha de 

ser conjunt.“ 

En aquesta línia també es sentiren veus crítiques demanant una major voluntat de 
col·laboració si es vol caminar cap a un major èxit educatiu. És necessari que les 
administracions surtin del seu redol i col·laborin entre elles i amb les entitats dels 

territori, posant en comú estratègies, programes i professionals que facilitin 
l’abordatge de les problemàtiques sociofamiliars dels centres educatius. A continuació apuntam algunes aportacions significatives al respecte: 

-  “L’àmbit municipal es caracteritza per un excés de perspectiva a curt termini (‘cortoplacismo’) que dificulta la col·laboració amb altres 

administracions. Cal treballar a llarg termini, com superam aquesta perspectiva?.” 

- “Ens estam trobant amb massa dificultats per treballar en xarxa amb la resta dels recursos del territori. En general constatam que als centres 

educatius no estam treballant la prevenció.” 

- “Indispensable una vertadera participació en la comunitat educativa que ja es contempli en els PEC.” 

Finalment, per acabar aquest punt, es feu una crida perquè el professorat reconegui el treball que poden fer altres professionals i s’obri a una major 

col·laboració entre professionals i a que els centres estiguin oberts al territori: 

- “És fonamental que es reconegui el treball de barri, el paper dels educadors i educadores socials.” 

- “Treballadors/ores socials, centres de salut, educadors/ores socials, mestres....ens hem de coordinar i obrir-nos a consensuar intervencions.” 

 

 

Formació de professorat i cohesió d’equips de centres 
 

La formació del professorat i els equips docents foren també objecte de debat i 

suscitaren algunes reflexions fonamentals en la línia d’atorgar als docents un 

paper i una part important de responsabilitat en la reducció del problema de 

l’abandonament:  

- “El personal docent no som els ‘culpables’  de l’abandonament però sí som 

responsables.” 

- “La docència hauria de ser vocacional.” 

Per tal d’anar fent passes en la línia expressada, per una banda es feu una crida a 

sortir dels discursos possibilistes que sabotegen el canvi perquè els currículums 

no ho permeten ...  

- “Hi ha professorat que posa l’excusa del currículum, quan aquest no 

s’inspecciona de forma tan exhaustiva.” 

- “Ens hem de centrar en les persones primer i en el currículum després.” 

I per altra banda, la majoria apostà per centrar-nos en la formació –actualització del professorat i en la creació d’equips docents cohesionats i 

motivats per al canvi: 

- “S’està fent un esforç per modificar la formació inicial del professorat de primària però no sabem res de la formació inicial del professorat de 

secundària.” 

-  “La importància de l’emoció. Es treballa poc a secundària, justament, durant l’adolescència de l’alumnat. Clau: formació del professorat. ” 

Mesures consensuades pels 
grups entorn al tema 

 Hem de desenvolupar una comunitat socioeducativa 
real i formal en una perspectiva comunitària (família, 
escola, agents de la comunitat). Per això cal 
incrementar la permeabilitat dels centres perquè 
estiguin oberts al treball en xarxa amb tots els agents 
educatius existents, una escola oberta a la comunitat 
educativa que enforteixi el treball preventiu  

 S’ha de millorar la participació de l’alumnat dins la 
comunitat socioeducativa (des de diferents vessants, 
formals, no formals i informals).  

 Potenciar els educadors i educadores socials que 
serveixin d’enllaç per crear comunitats 
d’aprenentatge 

 Es podrien incorporar professionals als equips 
educatius creant equips multidisciplinaris 

  

Mesures consensuades pels 
grups entorn al tema 

 Definir objectius comuns i incorporar moments de 
reunió i treball compartit dins l’horari professional 

 Formació dels professionals sobre els factors de risc. 

 Millorar l’orientació per poder identificar la seva 
motivació. 

 Millora d’accés a formació inicial dels docents, 
formació i selecció. Orientada a actituds docents, 
vincle emocional, escola inclusiva. 
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- “Cal disposar d’equips cohesionats i forts per treballar la inclusió i revertir la desvinculació emocional dels joves en els centres formatius.” 

-  “Els esforços pedagògics han de tenir un major pes en la formació.” 

 

Recursos, mesures i estratègies inclusives 
 

Aquest fou, amb diferència, l’apartat que va recollir major nombre 

d’aportacions i que generà més debat a les jornades. El canvi estructural que 

es demana i que hem esmentat abans, així com el consens i l’acord social, han 

d’anar acompanyats de canvis metodològics i estratègics en els centres,  

abordant la rigidesa i la poca permeabilitat d’un model que condiciona 

excessivament els i les professionals i que aboquen a una gran part de 

l’alumnat a abandonar els centres educatius. És una crida a la recerca d’una 

escola inclusiva, que impedeixi que els i les joves de risc acumulin més riscs,  

que posi l’atenció  sobre la seva motivació i la seva consideració positiva per 

sobre de tot, que perdi la por a la innovació i a fer canvis en el “que està 

establert”,  Apuntam a continuació les demandes per impulsar canvis en 

relació a alguns aspectes molt concrets: 

En primer lloc fou gairebé unànime la demanda d’un canvi en la cultura de la 

repetició de curs, del currículum inamovible i de les sancions com a mètode 

únic: 

-  “Les sancions i amonestacions. Expulsions, expedients...i res més. Tot 

convida a l’alumne/a abandonar el centre educatiu.” 

-  “En aquest país hem d’eliminar la repetició de curs, el corsé massa rígid 

del currículum (...).” 

Es demanà, també, convertir els centres en espais on els i les joves es sentin 

escoltats, es valorin les seves necessitats i aspiracions , i s’adaptin al màxim a 
les situacions de cada persona  perquè, d’entrada, tothom tengui oportunitats 
iguals d’arribar a assolir els objectius de cada etapa. Això inclou, per posar 

alguns exemples, des de la incorporació de programes d’ajuda intensiva per a 
la transició de primària a secundària, fins a la inclusió de processos 
d’orientació vocacional que contemplin l’acompanyament com a metodologia. 

Transcrivim algunes de les aportacions al respecte: 
- “Els joves que abandonen són ciutadans i ciutadanes que no es 

reconeixen amb allò que troben a l’escola.”. “(...) Per això, sovint, la 

dinàmica de les aules és insuportable.” . “A l’alumnat no li interessa el 

que es treballa a l’escola. Manca una oferta interessant.” 

-  “El pas de primària a secundària és molt impactant. Hi ha molts de nins i 

nines que no estan preparats per convertir-se en adolescents de cop”. 

“Hi ha desmotivació a edats més primerenques. Els identificam a 

primària.” 

- “Els joves estan desorientats, no saben que fer, no han pogut 

experimentar (...)”. “Desconeixen les seves capacitats i competències,. 

Creuen que ‘no serveixen per estudiar’.“ . “S’han d’implantar processos 

d’orientació pràctica per a que puguin prendre decisions amb criteri i 

consciència. Que tenguin temps per pensar.”. “Despertar la vocació i 

acompanyar-los en el seu procés”. “Experimentar abans de decidir “. “Una opció comú es no estudiar i fer feina. Volen opcions immediates i no 

pensen en clau de futur.” 

I per tal de començar a fer canvis també es va demanar posar la mirada sobre experiències de l’educació formal i no formal que estan aportant 

solucions i alternatives viables: 

- “Per què les característiques de l’escola de segona oportunitat? Per què no poden esdevenir en les característiques de l’escola (sense 

adjectius)? Ajuda entre iguals, atenció personalitzada, motivació...” 

Mesures consensuades pels grups 
entorn al tema 

Mesures a impulsar des de l’administració 

 Incrementar la dotació pressupostària en educació 

 Facilitar canals d’intercanvi de docents entre primària i 
secundària. 

 Promoure l’escolarització de l’alumnat en els centres 
escolars del seu entorn.  

 Potenciar beques i transport per poder accedir als cicles 
formatius 

 Reduir les ràtios 

 Autonomia pedagògica. 

Millora de l’acompanyament i de l’acció tutorial 

 Oferir a l’alumnat figures tutorials estables durant ESO. 
Remarcar la vinculació emocional des de la formació 
inclusiva i cooperativa, la consideració del “jo” i referents 
de tutors/es i orientadors/es des del projecte de centre.  

 Supervisió i incentiu del pla d’acció tutorial donant-li temps 
i formació. Oferir espais i més hores d’atenció a l’alumnat  

 Cercar mesures i espais alternatius a les mesures 
sancionadores que es fan servir, de l’expulsió. 

Treballar des de la motivació i la diversificació de 
continguts 

 Treballar el “per a què” de la formació amb els i les joves. 
Treball amb estratègies didàctiques motivadores a totes 
les etapes 

 Treballar capacitats i talents dels joves d’una manera 
continuada al llarg del procés educatiu 

 Treball diferents tipus de competències a través de 
l’experimentació.  

 Fer servir la “publicitat” en sentit positiu. Ús de les Xarxes 
socials per treballar valors.  

 Flexibilització i individualització del currículum. 

Inclusió de nous programes 

 Impulsar projectes de base territorial amb caràcter 
experimental, projectes pilot basats en evidències. Ex.: 
dispositius de transició des del final de l’ESO a l’opció de 
postobligatòria que han de trobar (existeixen a altres 
països). Permeten que el/la jove tengui el temps necessari 
per pensar, experimentar abans de decidir. 

 Impulsar contextos d’igualtat i d’inclusió: Potenciar el “Tast 
vocacional” als instituts, experimentació vital d’èxit, 
dispositius de transició i participació de les famílies i les 
empreses i programes tipus Alter (12-14 anys). 
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- “Els joves arriben als serveis municipals amb experiències molt negatives de l’escola. El primer que treballem és identificar el seu objectiu a la 

vida. A partir d’aquí troben sentit a la formació. Pensam que és el que s’hauria de fer com a primera intervenció per prevenir abandonament.”  

- “Necessitam mirades per a la comprensió ; tenim pensadors i pensadores de referència: Naranjo, Montessori, Bauman....” 

- “Dificultats dels centres per fer abordatges des de la perspectiva integral que es necessita. Calen recursos per fer-ho possible.“ 

- “S’ha de potenciar el treball amb l’alumnat com a col·lectiu. Potenciar l’associacionisme de l’alumnat.” 

En el debat també sortiren propostes perquè els centres siguin espais que valorin la biografia de cada alumne i on es puguin abordar necessitats 

que venen derivades del canvi de model social, és a dir, espais més flexibles i oberts a treballar aspectes que encara no s’acaben d’incorporar en 

les dinàmiques educatives: 

-  “El que estam oferint actualment no importa ni serveix per a una gran part dels i les joves.” 

- “Hem de contemplar la biografia de cada alumne/a. La biografia condiciona tota la seva vida.”. “Encara hi ha massa dificultats dificultat d’atendre 

a la diversitat (...) Tenim una deficient atenció a l’alumnat amb necessitats específiques i manca de recursos per atendre’ls.” . “Necessitam una 

escola a on les intel·ligències múltiples hi tenguin cabuda”. “Cal potenciar les individualitats. No poden ser un número més dins l’aula.” 

- “Cal incloure en el sistema educatiu el treball emocional amb l’alumnat” . “Tenen dificultats per afrontar conflictes de vida.”  
- “Abandonen no només els que tenien dificultats sinó que n’hi ha que arriben amb bones qualificacions i també abandonen.” 

Finalment, també es sentiren veus demanant que la detecció dels problemes i les mesures es posin molt més abans del que actualment es fa: 

- “Les segones oportunitats no han de ser només a partir dels 16 sinó molt abans.” 

- “Massa sovint actuam tard. Esperar un poc a l’hora d’actuar és fer tard.” 

- “Joves arriben de l’ESO molt cansats i desmotivats.” 

 
Reformes a la formació professional 
 

El debat entorn a les reformes necessàries a la Formació Professional fou de molta 

rellevància donada la posició estratègica de l’FP per a la prevenció de 

l’abandonament i la tornada formació de la població de  16 a 24 anys. En el context 

d'aquesta prioritat s’aportaren diverses reflexions sobre una situació actual que 

cal canviar: 

- “A prop d’un 30% de l’alumnat que iniciava cicles abandonava/mobilitat entre 

primer i segon. Una barbaritat tenint en compte que és formació 

postobligatòria.” 

- “Els centres sabem per què abandonen els i les alumnes: manca d’orientació, 

de motivació, oferta del mercat abans d’hora, manca d’estratègies 

metodològiques motivadores, currículums obsolets, etc.” 

- “Som la comunitat autònoma amb menys centres integrats de FP.” 

- “ Cal també abordar els problemes importants per a la mobilitat de l’alumnat i les dificultats en joves que necessiten contribuir a generar 

ingressos a casa.” 

A l’hora d’aportar solucions, es sentien veus que demanaven una major connexió entre els responsables de la planificació de l’FP i els centres: 

- “Aquesta informació la tenim els centres, però ningú ens ha l’ha demanat, més enllà de la recerca I+D que es fa a la UIB.” 

Finalment el debat es centrà en donar suport a tot allò que suposi una planificació estratègica de mesures per impulsar l’FP a curt, mitjà, i llarg 

termini, amb assignació pressupostària. Es demanà l’impuls de polítiques i estratègies basades en evidències i subjectes a avaluació, amb plans pilot 

d’àmbit territorial que comptin amb la participació dels diversos actors i entitats. 

Mesures consensuades pels 
grups entorn al tema 

 És necessari augmentar l’oferta formativa de FP, 
facilitar l’accés i connectar-la més amb el món 
laboral, lligar-la al nou model productiu que ens 
agradaria potenciar 

 Hem de caminar cap a un únic sistema de formació 
professional. Acabar amb la FP del sistema educatiu, 
del sistema laboral, etc. Major permeabilitat... fins 
que acabi en una fusió 

 Flexibilitzar els programes de formació professional i 

adequar-los a les característiques de l’alumnat 
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DONAR CONTINUÏTAT 
ALS ESPAIS DE REFLEXIÓ  

Donar continuïtat a les 

reflexions i debat: possibles 
segones jornades l’any que 
ve, possible grup estable, 

possible espai de feina 

DETECCIÓ PRIMERENCA 
Possibilitar mesures per a la 

detecció primerenca del 
problema de cada infant de 
manera que la problemàtica 

s’abordi el més prest 
possible. 

MAPEIG 
Identificació de concentració 

de la problemàtica i elaboració 
d’un pla que s’adapti a les 

diferents realitats. Mesures: 
estratègies locals, plans 

comunitaris, etc. 
 

XARXA DE CONTACTES 
Aprofitar la xarxa de 
contactes que s’han 

establert aquests dos dies 

per impulsar espais de 
debat i de promoció de 

mesures concretes 

INICIAR AMB FORMACIÓ I 
TREBALL COMUNITARI 

Iniciar amb mesures concretes de 
formació del professorat i potenciar 

treball comunitari entorn a la 
problemàtica de l’abandonament 

 

 

PER ON 
COMENÇAM? 

 

 

Cloenda de les jornades 
Quines haurien de ser les primeres passes a fer? 

 

Les jornades es tancaren amb la pregunta que encapçala aquesta secció. Cada un dels grups aportaren les seves prioritats i des de 
l’organització en prengué el compromís de reflectir-les en document de conclusions. Són les següents: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoració del comitè organitzador sobre el desenvolupament de les jornades 

Des de l’organització creiem que es varen assolir els objectius de les jornades gràcies a una sèrie d‘elements de planificació i d’organització que volem 
destacar a continuació: 

1. Tria encertada del format i de les ponències. Des del comitè científic vàrem procurar dissenyar les jornades de manera que fossin un reflex de la 
realitat de l’abandonament primerenc, donant veu als seus protagonistes; famílies, professorat, tercer sector, personal tècnic de l’administració, 

professionals de l’àmbit social i laboral, funcionaris amb responsabilitats implícites, etc.  

2. Compromís i implicació dels partits polítics amb representació parlamentària. El suport i implicació de la Comissió dels Pactes per a la Inclusió 

Social del Parlament, amb representació de tots els partits, contribuí notablement a l’èxit de les jornades i a generar expec tatives positives de cara al 
futur 

3. Èxit de participació i diversitat de representació. Les jornades comptaren amb nombrosos representants de l’àmbit educatiu, formatiu, polític i social 

que aportaren una gran diversitat d’opinions i possibilitaren abordar la problemàtica des de la seva complexitat. L’aforament de la Sala d’Actes del 
Parlament de les illes Balears es quedà petit i s’hagueren de limitar les places 

4. Consens en les mesures. Les jornades es desenvoluparen en un marc de consens considerable entorn al què cal abordar, quines són les mesures que 

s’han de posar en marxa i quines són les primeres passes a fer. 

5. Propostes concretes. En breu es lliuraran les propostes a la Comissió d’Educació, Cultura i Esports i a la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Hum ans 

del Parlament de les Illes Balears perquè instin a la redacció d’una PNL (Proposició No de Llei) requerint la implementació urgent de mesures de lluita 

contra l’abandonament primerenc de l’educació i la formació a les Illes Balears 

6. Ganes de continuar fent feina. Tant els ponents com nombrosos assistents demanaren una continuïtat del procés iniciat amb les jornades. Com hem 

comentat abans, reflexió sobre tots els elements que es posaren damunt la taula i possibles segones jornades l’any que ve, possible grup estable, possible 
espai de feina... 
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ANNEX 1.- PÒSTERS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Títol: Itineraris Integrals d’Inserció 
Entitat: Societat Cooperativa Jovent. 

Responsables: Andreu Cloquell i  Malena 
Alfaro 

Resum del Contingut: 
La coop. Jovent ens presentà els pòster 
“Itineraris Integrals d’Inserció”, un projecte 
adreçat a joves de 16 a 29 anys que es basa en 
una extensa i variada oferta d’orientació 
personal i professional, diversos tipus de 
formacions i processos d’acompanyament a la 
inserció.  Amb aquest programa es treballen 
amb metodologies i estratègies innovadores 
que s’adapten al perfil de cada jove, es treballa 
molt el vincle i l’acompanyament amb cada un, i 
com una de les innovacions que presenten 
destaca que actualment desenvolupen una 

important transformació digital a l’entitat. 

Títol: Estratègies metodològiques dins l’aula 
Entitat: ASPAS 

Responsable: Mª Magdalena Vanrell 
Resum del Contingut: 

La Fundació Aspas, dedicada a l’atenció a 
persones amb discapacitat auditiva, ens 
presentà el pòster “Estratègies metodològiques 
a dins l’aula” on presenten, precisament, un 
altre Pòster divulgatiu per a tots els centres 
escolars de les Illes Balears. Aquest pòster fou 
elaborat per una alumna amb discapacitat 
auditiva en col·laboració amb aquesta fundació 
amb la idea de proporcionar estratègies 
metodològiques als equips educatiu per afavorir 
l’atenció a  aquest tipus d’alumnat i prevenir el 

seu abandonament escolar. 

1 

2 
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Títol: Emplea’T Jove 
Entitat: IFOC 

Responsable: Lourdes de la Cruz 
Resum del Contingut: 

Des de l’IFOC de l’Ajuntament de Calvià ens 
presenten el programa “Emplea’T Jove”, un 
projecte d’intervenció personalitzada i integral 
que mitjançant l’acompanyament en la definició 
i execució d’un projecte professional pretén 
ajudar els joves en la seva integració 
normalitzada en el mercat de treball mitjançant 
la millora de la seva ocupabilitat.. 
Metodològicament combinen dinàmiques 
individuals i grupals per ajudar-los a identificar 
els seus interessos professionals facilitant així 
la definició d’objectius en tant que motor per a 

l’acció. 

Títol: Aprendre, treballar i disfrutar 
Entitat: Amadip 

Responsable: Fina Pons i Carme Muñoz 
Resum del Contingut: 

Des de l’escola professional de la Fundació 
Amadip Esment ens presentaren un pòster que 
du per títol “Aprendre, treballar i disfrutar” que es 
centra en l’oferta d’aquesta entitat del programa 
de Formació Dual adreçat tant a joves de 16 a 
29 anys com a persones amb necessitat de 
suport que siguin majors de 16 anys i que 
tenguin un certificat de discapacitat. La 
característica principal és que es tracta d’una 
formació de 3 anys a Escola i a l’empresa amb 
contracte per a la formació i l’aprenentatge. El 
més important és el seu model educatiu que 
suma la formació específica i l’activitat laboral 
retribuïda a les necessitats dels aprenents i de 

l’empresa 

3 

4 
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Títol: Programa Obert i Accions Pont 
Entitat: Espiral 

Responsable: Xavier Torrens 
Resum del Contingut: 

L’entitat Espiral ens presentà el pòster 
“Programa Obert I Accions Pont” on s’expliquen 
els diferents serveis que ofereix l’entitat per tal 
de donar una resposta integral a les necessitats 
de suport, educatives i d’oci dels infants, joves i 
les seves famílies, prevenint situacions de risc 
social. El pòster incideix específicament en les 
Accions Pont, una acció d’anivellació de  
competències bàsiques dels i de les joves per 
poder accedir a millors formacions i millorar la 
seva ocupabilitat, es treballa la recuperació 
d’hàbits d’estudi amb grups reduïts, proves 
inicials i finals, i es fan adaptacions continguts. 
També promouen l’accés directe al servei 
d’orientació laboral d’Espiral 

Títol: Consum de tòxics i abandonament escolar 
Entitat: Projecte Jove 

Responsable: Joana Mª Solano 
Resum del Contingut: 

Projecte Jove Balears ens presentà un pòster 
que varen titular “Consum de tòxics i 
abandonament escolar” en el qual fan referència 
a 4 dispositius de què disposa l’entitat per tal de 
limitar la influència del consum de tòxics en la 
població juvenil d’entre 9 i 23 anys, un fenomen 
que té correlació directa en les taxes 
d’abandonament escolar. En el pòster s’explica 
com, des d’un enfocament sistèmic, aquests 
dispositius incideixen tant en l’àmbit individual 

del jove com en l’àmbit familiar. 

5 
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