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Els itineraris 
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Aproximadament tres quar
tes parts deis joves que tenen 
I'edat pertinent accedeixen avui 
als ensenyaments secundaris 
postobligatoris, i prop deis dos 
teryos es presenten al mercat 
de treball amb titulacions d'aquest 
nivell. 

Paradoxalment, disposem 
d'escasses informacions, tant pel 
que fa referencia a com circulen 
aquests adolescents pel siste
ma educatiu com pel que fa re-
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ferencia als seus «resultats» d'in
serció professional un cop fina
litzats els cicles educatius de la 
secundaria. 

En aquest article volem pre
sentar les escasses informacio
ns disponibles al respecte i plantejar 
algunes hipótesis i interrogants 
sobre els futurs comportaments 
deis joves estudiants deis en
senyaments secundaris en el nou 
escenari de la reforma educati
va proposada a la LOGSE. 

Peró per emmarcar el tema, 
volem presentar en el primer apartat 
d'aquest article els princi pals ele
ments contextuals que, al nos
tre entendre, enquadren aquests 
processos. 

1. La reforma escolar en una 
societat en canvi 

Els canvis rapids i «turbu
lents» 1 que afecten aspectes 
essencials de la nostra societat 
contrasten amb institucions es
colars que han crescut molt, peró 
que, almenys aparentment, han 
canviat menys del que seria de
sitjable. Tanmateix, els canvis 

(1) El concepte de «turbulencia" s'empra 
en I'análisi deis canvis socials per 
analogia a I'ús que se'n fa en la 
dinámica de fluids, disciplina en la 
qual indica moviment de les partí
cules sense direcció clara o pre
fixada. 
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en les dimensions, el significat 
i el contingut de I'escola s'estan 
produint, a la practica, més enlla 
del que les institucions escolars 
i els seus principals actors són 
capaQos de reconeixer i legis
lar. El sistema escolar viu un 
procés de transició conflictiu entre 
les logiques inercies d'una ins
titució amb les dimensions i la 
tradició que té i les noves de
mandes socials que se li plan
tegen. 

En termes panoramics els can
vis que s'estan produint en I'en
torn de I'escola es poden agru
par en sis apartats: 

a) els canvis en I'escolaritat, 

b) els canvis en els proces
sos i en els continguts deis 
aprenentatges, 

c) els canvis en el mercat de 
treball amb implicacions forma
tives, 

d) els canvis en els proces
sos de transició de I'escola a la 
vida activa, 

e) el canvis demografics, i 

f) I'augment de les expecta
tives. 

1.1 E/s canvis en /'esco/arització 

En termes quantitatius els 
principals canvis que s'han pro
duH durant els darrers anys en 
I'escolaritat han estat els se
güents: 

• La real i efectiva aplicació 
de I'escolaritat obligatoria per a 
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tothom i la seva prolongació fins 
als 16 anys. 

• La tendencia a I'escolarització 
plena en els primers nivells de 
I'ensenyament postobligatori. 

• La massiva escolarització 
femenina com a factor principal 
deis dos fets anteriors: les do
nes, que fins fa poc havien participat 
de manera minsa en els proces
sos d'escolarització de masses, 
són les principals protagonistes 
d'aquesta expansió educativa. 

• La tendencia a I'expansió 
de la demanda d'escolaritat 
preobligatoria i postobligatoria. 

En termes qualitatius, aquests 
canvis en I'escolaritat impliquen 
canvis importants en el signifi
cat social i en el contingut de 
I'escola: 

• Ser jove i ser estudiant són 
gairebé sinonims, i aquest fet té 
nombroses implicacions, tant per 
a I'escola com per a aquelles 
minories que I'abandonen pre
cOQment. L'escola, particularment 
en els cicles secundaris, esde
vé I'espai social on la majoria 
deis joves viuen la seva adoles
cencia, la fan servir amb aques
ta finalitat i, així, donen a I'escola 
un significat que depassa molt 
el seu pretes caracter acade
mico És el Iloc on expressen les 
seves necessitats, els seus desitjos, 
els seus problemes, les seves 
expectatives i les seves contra
diccions (els darrers anys s'han 
produH moviments estudiantils 
en aquest sentit, particularment 
als ensenyaments secundaris a 
FranQa, a Italia i a Espanya). 
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L'escola és un «espai» que els 
joves utilitzen molt més enlla del 
que l'ordenament escolar té previst 
i, sovint, de manera diferent a la 
prevista: treballen i estudien al hora, 
es distribueixen les assignatu
res durant un període i segons 
una seqüencia diferent a la pre
vista, utilitzen passarel·les d'accés 
als estudis superiors contraries 
a les seves finalitats, abando
nen els estudis i hi tornen més 
tard, etc. 

• Escolaritzar tothom implica 
abordar decididament el tracta
ment de la diversitat cultural i 
social deis alumnes que es re
flectira dins l'escola. En els darrers 
decennis, hem passat d'un en
senyament secundari per a uns 
quants, seleccionats segons un 
patró academicista, a un ense
nyament secundari per a tothom 
en la fase obligatoria i molt majoritari 
en els cicles postobligatoris. 

• L'escola és, probablement, 
la institució social que més s'ha 
democratitzat en els darrers anys, 
i la presencia, dins seu, del con
junt de col·lectius socials com
porta que aquests li formulin 
demandes contradictories, ex
pressió d'interessos diversos; aixo 
significa, per tant, que a I'escola 
democratitzada les demandes so
cials no són homogenies. 

• Les principals protagonis
tes del canvi quantitatiu en I'es
colaritat han estat les noies, i 
aixo implica la incorporació de 
la reflexió que les dones han fet 
sobre si mateixes, sobre la pro
pia diversitat, sobre la relació 
dona-treball-professió, etc., dintre 

del debat sobre els continguts 
i les finalitats de l'escola. 

1.2 Els can vis en el contingut de les 
qualificacions requerides per al tre
bal! i en les formes d'adquirir-Ies 

Els canvis estructurals que 
s'estan produinten l'ambit economic 
i social (CASTELLS, 1990) als pa·i
sos desenvolupats, indueixen canvis 
en els continguts de les quali
ficacions requerides per les em
preses i en les formes i els espais 
per adquirir-les. 

Aquests canvis tenen un seguit 
d'implicacions principals en relació 
als itineraris formatius deis jo
ves i a la seva construcció so
cial: 

• Les barreres, aparentment 
nítides, entre la formació pro
fessional i I'educació general i 
entre la formació inicial i la for
mació permanent tendeixen a 
desdibuixar-se. 

• Les modalitats i les formes 
institucionals que adopten els 
nous escenaris formatius es 
diversifiquen i, des de les edats 
de I'educació primaria, paral·le
lament a la institució escolar, es 
desenvolupen processos forma
tius menys formalitzats que des
prés continuaran durant tota la 
vida. 

• Per tot plegat, cal reubicar 
el paper de I'educació escolar 
en un nou context en el qual, tot 
i créixer, perd valor quantitatiu 
i en guanya de qualitatiu en consti
tuir-se en I'element estrategic 
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per a I'accés als al tres tipus de 
formacions. 

• En I'adquisició de les qua
lificacions requerides, van gua
nyant espai i protagonisme mo
ments i instancies de «copro
ducció» entre institucions for
matives i empreses, recuperant, 
així, com a eix de la formació, 
I'individu i superant els límits que 
tradicionalment han separat la 
formació del treball i la general 
de la formació professional. La 
formació professional (Dupont; 
Reis, 1991) tendeix a aproximar
se a I'individu i a les situacions 
de treball, concep noves estra
tegies i progressivament abasta 
ambits no tradicionals (p. ex., 
desenvolupament de «competen
cies clau» en els sistemes d'apre
nentatge, formacions de carac
ter relacional i introducció d'ele
ments de formació general en 
operacions de formació perma
nent a I'empresa). 

• Una major implicació i més 
iniciativa per part d'aquells di
rectament implicats en el pro
cés formatiu (alumnes, treballa
dors, empresaris, ensenyants i 
administracions) han fet evolu
cionar els comportaments des 
d'un paper d'«actors» amb un 
guió ja escrit cap al d'agents de 
la construcció de la formació 
necessaria per al treball. En aquest 
marc, hom detecta I'especial 
importancia que té per als joves 
la capacitat de gestionar efica9-
ment el propi procés formatiu en 
un context d'ofertes formatives 
cada dia més abundants pero 
menys estructurades. 
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1.3 El mercat de trebal! i /'ocupaci6 
deis joves 

L'evolució del mercat de tre
ball a Espanya, durant els da
rrers quinze anys, s'ha caracte
ritzat per una taxa d'atur molt 
elevada i encara més per als 
joves. Aquest és, sens dubte, un 
indicador de les grans dificul
tats que troben certs col'lectius 
de joves (els que no disposen 
d'un mínim de formació i parti
cularment les dones) per acce
dir al treball i per mantenir la 
seva ocupació. 

L'any 1994 la taxa a Espa
nya 2 va superar el 20%, pero, 
mentre per al grup d'edat entre 
25 i 55 anys la taxa era inferior 
a la mitjana, entre els joves (me
nors de 25 anys) era el doble 
(més deI40%), i en tots els casos 
era superior per a les dones. 

La taxa d'activitat, en el darrer 
decenni, només ha variat sensi
blement entre les dones. Durant 
aquest període la taxa d'activitat 
femenina ha experimentat un fort 
creixement generalitzat. Aquest 
creixement ha estat més espec
tacular en els grups d'edat més 
joves, que han doblat la taxa 
d'activitat respecte a generacions 
precedents. Tot i així, continua 
sent inferior a la deis seus co
etanis homes, encara que s'hi 
aproxima progressivament. 

(2) Dades de I'EPA (Encuesta Pobla
ción Activa), gener-febrer 1994. 
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Taula 1: Taxes d'atur de la pablació entre 30 i 443 anys segans 
el nivel! d'estudis finalitzat 

NIVELL D'ESTUDIS TAXA D'ATUR % 

Analfabets i sense estudis 35,56 

Primaris 22,90 

Secundaris o mitjans 20,17 

Tecnicoprofessionals (mitjans i superiors) 17,96 

Universitaris i altres 10,00 

Font: Encuesta Población Activa. Cuarto Trimestre 1994. 

1.4 Les dificultats d'inserció profes
sional deis javes en relació a la seva 
farmació 

L'impacte de I'atur esta con
dicionattambé pel nivell d'estudis, 
i segueix una tendencia clara, 
com ens mostren les dades de 
la Taula 1, en un sentit invers: 
a major nivell d'estudis, menys 
probabilitats d'atur, i a I'inrevés. 
Tot i així, cal destacar també 
que I'atur afecta tots els nivells 
d'estudis, encara que no ho faci 
amb la mateixa for<;;a. 

A Europa, malgrat que el nivell 
mitja de formació deis joves ha 
pujat en els darrers anys, les 
dificultats d'inserció professio
nal afecten de manera genera
litzada tots els joves i, de ma
nera més aguda, aquells que no 
disposen d'una formació inicial 

(3) Hem agafat el grup d'edat de 30 a 
44 anys perque, entre els grups d'edat 
presentats per I'EPA, és el grup més 
jove on tots han finalitzat els estu
dis. 

mínima i es veuen condemnats 
a la inestabilitat laboral i a la 
baixa qualitat del treball propies 
del mercat secundario 

Aquest fenomen és el resul
tat de múltiples factors, pero, a 
efectes del tema que aquí estem 
tractant, destaquem els següents: 

• Malgrat que aquests joves 
estan més formats que els seus 
pares, els canvis del mercat de 
treball espanyol, derivats deis 
canvis tecnologics i de la mun
dialització de I'economia, els fan 
menys adequats a les necessi
tats propies del mercat laboral 
deis paIsos del primer món. És 
a dir, I'evolució del mercat de 
treball espanyol tendeix a ex
cloure (sovint situant-Ios en el 
mercat secundari) els joves menys 
formats. 

• Comparativament, encara 
que aquests joves disposin d'un 
nivell superior que els seus pares, 
disposen d'una formació pitjor 
que els seus coetanis, i aixo els 
deixa en una situació de des
avantatge en un mercat de tre-
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ball amb una elevada taxa d'atur 
i amb una oberta competencia 
amb la ma d'obra deis pa'isos 
pobres exteriors a la UE. 

Avui, i per a les actuals genera
cions de joves, sigui pels defi
cits de qualificació o per les di
ferencies de nivell respecte deis 
seu s coetanis, aixo comporta que 
els joves amb un nivell més baix 
d'estudis i de formació són, en 
general, els més afectats per I'atur 
i per la precarització del treball. 

D'altra banda, si bé les do
nes no només han aconseguit el 
nivell d'estudis deis seu s coe
tanis homes, sinó que I'han superat, 
tant el funcionament del mercat 
de treball com el model de fa
mília dificulten una correspon
dencia plena d'aquesta eleva
ció del nivell d'estudis amb un 
augment d'inserció professional. 

1.5 Canvis demografics 

Les dades de la Taula 2 ens 
mostren que els joves que s'in
corporen actualment al mercat 
de treball (I'edat mínima legal 
d'incorporació al mercat de tre
ball a Espanya és als 16 anys) 
pertanyen a les amplies genera
cions de I'anomenat baby boom, 
fet que agreuja les dificultats 
del mercat laboral espanyol per 
poder absorbir-Ios. Pero el fac
tor demografic en els propers 
deu anys s'invertira. Les noves 
generacions de joves arribaran 
a prop d'un 40% respecte de les 
actuals. 
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En el futur, les dimensions 
quantitatives deis fenomens que 
abordem en aquest "paper» esta
ran fortament marcades per a
quest canvi de tendencia demo
grafica i produiran, sense cap 
mena de dubte, canvis qualita
tius en la transició escola-tre
ball deis joves espanyols. 

Una de les conseqüencies, 
entre d'altres de possibles, del 
moviment pendular en la dimen
sió de les generacions joves, pot 
ser que el discurs sobre la in
serció deis joves canvi'i total
ment de sentit, i passi de ser un 
«problema d'inserció social deis 
joves» a ser un «problema de 
productivitat de I'economia es
panyola». 

Aquest canvi és resultat de 
I'interrogant sobre si, mantenint 
les actuals taxes de fracas es
colar i, en general, de joves sense 
un mínim de qualificació, apli
cades a generacions més estre
tes, aquesta situació plantejara 
problemes a I'economia espa
nyola a I'hora de satisfer les ne
cessitats de ma d'obra qualifi
cada. Aixo es complicara si els 
joves tendeixen a abandonar els 
estudis abans, ja que les opor
tunitats de treball seran raona
blement més grans per als joves 
de generacions més redu'ides. 

D'altra banda, no tenim sufi
cients elements per predir quin 
sera I'efecte d'aquesta caiguda 
demografica en la taxa d'activitat 
femenina i en le~ migracions 
intracomunitaries i extracomu
nitaries a Espanya. 
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Taula 2: Evolució de la població de 16 anys a Espanya 

Població de 16 anys. Població de 16 anys 
Números absoluts 1990 = 100 

Any 1970 499.342 75 

Any 1980 623.253 94 

Any 1990 664.152 100 

Any 1995 625.621 94 

Any 2000 475.264 72 

Any 2005 395.253 60 

Font: Elaboració propia a partir de dades del .. Censo de Población 1991 (avance 
de datos)>>. 

1.6 Formació inicial i creixement de 
les expectatives deis ¡oves 

El creixement de la formació 
inicial en els joves espanyols ha 
comportat una elevació i una 
reorientació de les expectatives. 
L'escola és també una matriu 
d'expectatives (Franchi, 1984) i 
els joves espanyols no s'escapen 
d'aquesta regla. L'elevació ge
neralitzada del nivell d'estudis 
comporta, d'una banda, que la 
majoria no estiguin disposats a 
realitzar cert tipus de treballs 
que els seus pares, sense estu
dis o amb pocs estudis, realit
zaven. D'altra banda, fa que se 
sentin, en gran mesura, subocu
pats o ocupats per sota de les 
seves esperances. 

Pero les expectatives gene
rades pel creixement del nivell 
d'estudis, en el marc de la nostra 
cultura té un altre efecte, també 
detectat en altres pa"ISOS euro
peus com Alemanya (LUTZ, 1994), 

d'orientació cap a un determi
nat tipus d'activitat. 

A la nostra cultura, estudiar 
és equivalent a aspirar a treba
llar en el terciari de «coll blanc». 
Aixo és practicable quan la pro
porció de cada generació que 
estudia és relativament redu"ida 
i un percentatge deis joves 
«intel·ligents i ambiciosos» (Lutz, 
1994) no tenen oportunitats per 
estudiar. Quan I'escolarització 
s'amplia a la secundaria posto
bligatoria, fins a proporcions que 
només exclouen els fracassats 
escolars, es planteja un dese
quilibri entre necessitats de ma 
d'obra qualificada en la produc
ció directa i joves amb bona for
mació escolar disposats a for
mar-se per a aquest tipus d'acti
vitats. 

Que estudiar comporti una 
orientació de les expectatives 
en la direcció del terciari de «coll 
blanc» implica, tant una reduc
ció deis espais laborals deis joves 
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i la consegüent frustració de bona 
part de les expectatives, com 
importants colls d'ampolla pro
ductius en una població amb un 
elevat nivell d'estudis. 

Aquest fenomen es detecta 
molt clarament en la formació 
professional. S'hi constata un pes 
desigual de les diferents espe
cialitats, una concentració ma
joritaria de I'alumnat, amb 
I'ensenyament obligatori apro
vat, en la branca administrativa 
i una tendencia a la disminució 
en les branques industrials tra
dicionals i en el sector de la 
construcció. La distribució deis 
alumnes que han superat I'en
senyament obligatori amb exit 
esta dominada per les expecta
tives d'aquests joves, més que 
no pas per les demandes del 
mercat de treball, que cobreix 
les demandes de «coll blau» per 
altres camins, com poden ser la 
formació professional no regla
da o simplement la formació a 
través del treball. Aquest feno
men es veura accentuat amb la 
implantació de la nova legisla
ció educativa (LOGSE), ja que 
prolonga I'escolaritat obligatoria 
fins als 16 anys i exclou deis 
cicles d'FP escolars els joves 
que no han superat amb exit a
quests ensenyaments. 
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2. Els itineraris escolars a la 
secundaria 

2. 1 Circula ció deis joves per /'actual 
sistema educatiu 

Un deis elements més impor
tants de la transició de I'escola 
a la vida activa és I'itinerari formatiu 
que són capayos de construir
se els joves. Els itineraris forma
tius s'elaboren a partir de les 
entrades, estades i sortides del 
sistema educatiu. 4 Les possibi
litats d'inserció laboral, com s'ha 
vist abans, i del tipus d'inserció 
(amb contracte o sense, amb 
millors condicions, etc.) depen, 
en termes generals (és més va
riable segons les practiques con
cretes), del grau d'assoliment 
deis joves en el sistema educa
tiu. 

En aquest apartat analitza
rem com recorren I'actual siste
ma educatiu els adolescents i a 
I'apartat següent avanyarem hi
potesis respecte al que pot pas
sar amb la reforma proposada a 
la LOGSE. 

Els fluxos actuals deis joves 
en I'aparell escolar és una dada 
previa que cal coneixer per plantejar
se canvis en el sistema i analit-

(4) Ens estem referint al sistema edu
catiu formal. Per fer una analisi més 
acurada hauríem de tenir en compte 
el sistema educatiu no formal, que 
esta adquirint una importancia cada 
vegada més gran. 
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zar les possibilitats d'inserció 
deis joves. En aquest sentit, el 
grafic 1 ens pot il'lustrar alguns 
fenomens interessants: 5 

O'aquest gratic, cal retenir 
algunes dades clau per ente n
dre el que pot passar amb els 
estudiants de secundaria, el seu 
procés de transició i els canvis 
que pot introduir la reforma edu
cativa: 

1) Una quarta part deis joves 
que acaben I'escolarització obli
gatoria (als 14 anys) obtenen un 
certificat d'escolaritat, és a dir, 
no superen amb éxit I'ensenyament 
primario O'aquests, pero, se'n recu
pera una part a través de I'FP1. 

2) Un de cada cinc deis estu
diants que només obtenen el cer
tificat abandona el sistema edu
catiu amb 14, 15 016 anys (segons 
les repeticions). 

3) Un de cada quatre estu
diants que comencen I'FP1 deixa 
I'escola sense tenir un títol d'FP1. 

4) Un 10% surten del sistema 
educatiu sense acabar el batxi
Ileral. 

(5) El grafic esta constru'it a partir de 
diferents fonts d'informació i amb 
dades estoc, intentant reconstruir 
I'evolució d'una generació d'estu
diants que van acabar I'ensenyament 
general obligatori I'any 1986. Per 
tanto són fluxos «falsos», en el sentit 
que no són les dades d'una matei
xa generació (fer aixo amb les ac
tuals fonts d"¡nformació és impos
sible). En aquest sentit, el valor del 
diagrama és la visió de conjunt que 
ens permet observar, no el detall 
de les dades per separa!. 

5) Podem dir, doncs, que una 
quarta part deis joves (26%) surten 
del sistema educatiu i entren al 
mercat de treball amb molt poca 
qualificació, si no nul·la. 

6) Prop d'un te re;; acaben algun 
cicle formatiu secundari de certa 
consisténcia(10% BUP, 11% FP1 
i 9% FP2) i en principi entren al 
mercat de treball amb una certa 
qualificació. A aquests hem d'afegir 
el 9% que comen ce n FP2 pero 
que no acaben i també surten al 
mercat de treball, i el 5% que 
comencen COU pero que no I'aca
ben. 

7) Els estudiants que acaben 
el COU entren a la universitat 
(28%), per tant, continuen els 
estudis i no entren de pie al mercat 
de treball. 6 O'altra banda, els 
estudiants que acaben I'FP2 op
ten fonamentalment per entrar 
al mercat de treball (9%, la majoria 
deis 11 % que acaben el cicle). 

En definitiva, ens trobem da
vant de múltiples situacions que 
podem resumir en tres grans col'lec
tius que afronten la transició a 
la vida laboral de forma diferent: 

a) Els joves que abandonen 
el sistema educatiu amb poc ba
gatge formatiu (26%) i que po
den tenir problemes greus d'inser
ció o anar directament als tre
balls menys qualificats i al mercat 
secundario 

(6) La qual cosa no exclou que com
paginin treball i estudi, com han posat 
de manifest els estudis sobre uni
versitaris de MASJUAN i altres (1994). 
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Grafic 1: Fluxos entre els cicles educatius 
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Taula 3: Tipologies d'exit i fracas, i abandó escolar 

Limitats sen se Conflicte Total Abandons 
expectatives (1) 

EGB 27% 

BUP 19% 

FP1 18% 

FP2 13% 

b) Els joves que acaben un 
cicle educatiu dintre de la se
cundaria i que surten al mercat 
de treball amb una certa forma
ció (30% amb títol assolit i 14% 
sense títol), ja sigui amb una 
formació generalista com el BUP 
o específica com I'FP. Són joves 
formats que, a més a més, són 
els que saben utilitzar millor el 
sistema no formal? i s'enfronten 
amb millors capacitats al mer
cat de treball. 

c) Els joves que passen per 
la secundaria peró que no opten 
per sortir al mercat de treball, 
sinó per continuar estudis a la 
universitat (30%), amb altres 
expectatives i altres mecanis
mes d'inserció al mercat de tre
ball. 

Cal dir que aquestes dades 
són per al conjunt d'Espanya. Hi 
ha forya diferencies segons el 
territorio En concret, per dife
rents comunitats autónomes les 
xifres poden variar considera
blement (per exemple, el 26% 

(7) Com es fa pales a I'avaluació deis 
cursos de formació ocupacional 
finanQats pel Fons Social Europeu. 

(2) (1 +2) 

13% 40% --

9% 28% 12% 

9% 27% 29% 

-- 13% 27% 

del primer segment puja al 45% 
a Galícia i al 44% a Andalusia, 
a Planas i Comas, 1994). 

2.2 Aprovar i tenir exit a I'en
senyament secundari avui 

El diagrama de fluxos pre
sentat anteriorment ens dóna una 
idea de la magnitud de les sor
ti des del sistema educatiu sen
se una titulació que pugui tenir 
un valor de canvi en el mercat 
de treball. Aquests abandons 
representen una part del que 
s'anomena frac as escolar, peró 
no es pot identificar de forma 
automatica amb frac as en la in
serció laboral, ja que precisa
ment una part d'aquests aban
dons són deguts al fet que al
guns estudiants troben feina i 
deixen d'estudiar (per tant, se
ria un frac as escolar, peró rela
cionat amb I'exit en la inserció). 

La realitat del frac as escolar 
és molt més complexa. En un 
estudi recent es comparaven els 
percentatges de fracassats i exi
tosos en els diferents nivells del 
sistema educatiu en I'ambit ca
tala8 : 
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Aquesta tipologia ultrapassa 
la tradicional mesura del fracas 
en termes de rendiment acadé
mic i elabora un concepte més 
ampli en la relació que té I'alumne 
amb I'escola. Cal dir que el 
percentatge que es presenta 
corres pon al final del cicle, ja 
que s'entén que el frac as és un 
procés acumulatiu amb un pro
ducte al final del cicle educatiu 
estudiat. La caracterització que 
fan els autors d'aquesta tipolo
gia és la següent: els alumnes 
anomenats "Iimitats sense ex
pectatives» tenen problemes de 
rendiment, els professors en tenen 
una imatge negativa i normal
ment mostren poc interés per 
allo que I'escola representa i pel 
que els pot donar; els alumnes 
en conflicte acostumen a tenir 
un historial académic amb molts 
suspensos, els professors en tenen 
una imatge molt negativa (eti
queten els alumnes com a conflic
tius i no sociables) i generen 
una relació molt conflictiva amb 
I'escola, amb actituds manifes
tes de rebuig i, en forga casos, 
responent amb I'absentisme o 
I'abandó de la institució. 

Aquestes dades presenten un 
panorama poc esperangador. En
tre el 40% i el 60% deis alumnes 
deis diferents nivells de primaria 
i secundaria tenen una relació 
negativa amb I'escola. Aquesta 
relació negativa és un compo
nent important en I'abandó, que 

(8) J. CASAL i allres: Éxit i fracas es
colar a Catalunya, Barcelona: Fun
dació Jaume Bofill, 1995. 
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representa el 12% al BUP, el 
29% a I'FP1 i el 27% a I'FP2. 
Com es pot veure, I'abandó és 
molt més important a la formació 
professional que al batxillerat, 
pero els percentatges d'alumnes 
limitats sense expectatives i en 
conflicte són forga similars. Aixo 
vol dir que la desprestigiada FP 
concentra els seus fracassos per 
la via de I'abandó o expulsió 
(els drop outs) deis alumnes. 

Cal dir que aquestes dades 
sobre frac as escolar són Ileuge
rament superiors a les dades ofi
cials, perqué aquestes s'elabo
ren a partir del rendiment aca
démic i la promoció de curs (vegeu 
Taula 4). 

Els percentatges inclouen 
I'abandó escolar i, tot i així, són 
menors per les raons esmenta
des. El frac as i les seves con se
qüéncies van més enlla de les 
certificacions académiques (re
buig, manca d'identificació amb 
els objectius escolars esta
blerts, etc.), és una relació entre 
I'alumne i I'escola. 

Una de les conseqüéncies més 
importants d'aquest fenomen de 
cara a la transició és la que co
menten els autors de I'estudi de 
la Fundació CIREM: 

"Un nombre molt elevat de joves 
entra al mercat de treball sense titol 
d'ensenyament secundari, i aixo cons
titueix un problema greu de déficit 
de qualificació en un moment d'evolució 
rapida deis requeriments de qualifi
cació i de les competéncies profes
sionals. Pero, sobretot, constitueix 
un greu problema de futuro La ma 
d'obra que avui s'incorpora al mer
cat de treball és la que constituira 
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Taula 4: Fracas escolar curs 1992-19939 

EGB (1) 21,4% 

FP1 (2) 24,0% 

FP2 (2) 30,7% 

BUP + COU (2) 22,4% 

(1) Alumnes que no obtenen el Certificat d'Escolaritat. 
(2) Alumnes que no promocionen o causen baixa 

el gruix de la població ocupada d'aquí 
a vint anys, i el nivell de la formació 
de base sera el que la caracteritza
ra. Hem de tenir en compte que al 
nostre país, tradicionalment, apor
tar una major qualificació al mercat 
de treball s'ha fet sempre per mitja 
de les noves generacions i no pel 
reciclatge de les generacions adul
tes. A més, segons les previsions 
demografiques, en I'horitzó de I'any 
2015 hi haura una reducció radical 
de les noves incorporacions al mercat 
de treball de ma d'obra jove a causa 
del déficit demografic de la década 
deis anys vuitanta i noranta, i la manca 
de qualificació de la població ocu
pada pot adquirir dimensions im
portants.» (Op. cit., pago 212) 

Aquesta previsió (probable si 
no varien les condicions) ens 
confirma el procés de segmen
tació i polarització que s'esta 
generant entre els joves en re
lació als fenómens de prolonga
ció o exclusió deis itineraris 
d'ensenyament secundari, així 
com en relació als diferents iti
neraris (BUP/FP). És a dir, tenim 

(9) Les dades fan referéncia al territo
ri del MEC i esta n publicades a I 'Informe 
sobre el estado y situación del sistema 
educativo. Curso 1992-93. 

en un extrem un segment de joves 
poc formats i que han sortit del 
sistema educatiu sense ganes 
de tornar-hi i, en un altre extrem, 
joves molt formats que han se
guit itineraris Ilargs, la qual cosa 
no deixara de plantejar proble
mes per als dos segments. Per 
al primer, com evitar processos 
de marginació i d'exclusió so
cial, i per al segon, com res pon
dre a les expectatives genera
des pel seu Ilarg pas per I'escola 
(en termes de Ilocs de treball 
qualificats). Si hi afegim les ten
déncies demografiques a un ter
mini mitja, ens podrem situar, en 
pocs anys, en un escenari pie 
de paradoxes, amb un col'lectiu 
de joves (i de no tan joves) sense 
formar i que no troben feina i 
amb escassedat de ma d'obra 
qualificada en determinats sec
tors i nivells de I'aparell produc
tiu. 

2.3 Formació reglada i no reglada: 
alternatives o complementaries 

Déiem més amunt que els iti
neraris formatius deis joves te
nien diferents components a més 
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a més de la formació reglada.
Un deis components més impor-
tant és la formació ocupacional,
que n'ocupa un lloc destacat1°.
La formació ocupacional pot tenir
un sentit de formació inicial o
contínua, és a dir, per a perso-
nes aturades amb baixa quali-
ficació i per a treballadors res-
pectivament. En el primer cas,
es podria pensar que la forma-
ció ocupacional inicial podria ser
una alternativa a aquells joves
que no re'ixen en l'EG B o la secun-
daria. Peró no és així: segons
dades del Ministeri de Treball,
un percentatge molt important
d'alumnes que realitzaren un curs
de formació ocupacional l'any
1992 tenen un títol de secun-
daria o fins i tot d'universitat (Planas
i Comas, 1994):

Com podem veure, més del
40% deis alumnes de Formació
Ocupacional tenen un títol de
secundaria, BUP, COU o FP2.
Está ciar, doncs, que la FO no
representa una alternativa a
l'ensenyament reglat (en tot cas,
per a col-lectius molt específics)
sinó un complement de forma-
ció. En aquest sentit, reforÇa la
polarització entre formats i no
formats, o, dit d'una altra forma,
en la construcció deis itineraris
formatius deis joves, els elements
de formació reglada i no regla-
da es complementen i reforcen
mútuament, i no constitueixen

camins diferents per a la inser-
ció deis joves.

3. Aplicació de la LOGSE: Hi-
pótesis i interrogants

3.1 Els canvis en els fluxos

L'aplicació de la reforma edu-
cativa en curs introduirá canvis
en la circulació deis joves pel
sistema educatiu, sens dubte.
Peró aquests canvis no provin-
dran només de les disposicions
legals que s'apliquin, sinó que
també hi tindrá una influéncia
molt directa els usos que facin
els ¡oy es de les ofertes forma-
tives.

Per a l'ensenyament pasto-
bl igatori la LOGSE presenta quatre
grans canvis":

• L'allargament de l'ensenyament
obligatori fins als 16 anys.

• La necessitat d'aprovar l'ESO
per accedir a la formació pro-
fessional específica de grau mitjá
(FPEM).

• L'establiment de programes
de garantia social per als qui no
superen l'ESO.

(10) Sobretot a partir de l'ingrés d'Espanya
a la Unió Europea, que va perme-
tre l'accés als fons estructurals.

(11) Com a mínim, aquests canvis es-
tan establerts en la normativa. Caldrá
veure si la práctica confirma aquests
canvis o els modifica.
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Sense estudis 0,2

Estudis primaris 5,8

Certificat escolar 9,5

EGB 29,3

BUP/COU 17,1

FP1 11,6

FP2 11,5

Universitat 16,0

Reforma educativa, formació i mercat de treball

Taula 5: Titulació deis alumnes de Formació Ocupacional (1992)

Font: Minister' de Treball

• La necessitat d'aprovar el
batxillerat per accedir a la for-
mació professional específica de
grau superior.

Aquestes innovacions, que
modifiquen bona part del siste-
ma actual, presenten, peró al-
guns, interrogants respecte a
l'aplicació. En primer lloc, si per
fer els cicles formatius (els substituís
de l'FP) s'ha de tenir aprovat
l'ensenyament obligatori, igual
que per a l'accés al batxillerat,
quins alumnes triaran una opció
o l'altra? Dit d'una altra forma,
si les condicions d'accés al bat-
xillerat i als cicles són les ma-
teixes, quina condició pesará més
per triar-ne una o altra? O bé,
si l'FP recollia els alumnes que
no superaven I'EGB, quedaran
aquests exclosos de la nova for-
mació professional?

D'altra banda, la formació
professional específica de grau
superior será una alternativa real
a la universitat per als batxillers?
Es similar a la situació anterior,

peró en un grau superior. És a
dir, si la condició prévia d'accés
a la universitat i a l'FPE de grau
superior és la mateixa (tenir el
batxillerat aprovat), per quins mo-
tius els alumnes que hagin su-
perat el batxillerat triaran l'una
o l'altra?

L'altre gran interrogant fa re-
feréncia als programes de ga-
rantía social, que intentará ser
el mecanisme de reinserció al
sistema educatiu (amb el pas a
1'FPE de grau mitjá) o bé la forma
de dotar els alumnes d'un mínim
de qualificació per inserir-se en
el mercat de treball. El proble-
ma és quantitatiu, és a dir, per
a quants alumnes estan pensats
aquests programes, i aquí és fo-
namental l'éxit de l'ensenyament
secundara obligatori per aplicar
la reforma, en l'adaptació curricu-
lar i la formació del professorat,
per fer d'aquest nivel! una autén-
tica escolarització per a tothom.

Aquestes tres qüestions són
(i seran) de vital importáncia per
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Gr8fic 2: Previsió del diagrama de fluxos d'estudiants després 
de l'ES012 

1 Cicles formatius I 2% 
1 Universitat J de nivell 3 (15-17%) 

1 Abandó del sistema I 
educatiu 20% 15% 15% 

1 Cicles formatius 
de nivell 2 (25-30%) ~ Batxillerat I 

5% 

1 Abandó del sistema educatiu 
o accés a la garantia social 

20%1 25% 55% 

I 
ESO (100%) 

a I'exit o fracas de la implanta
ció de la reforma. És ciar que 
s 'ha apostat per reforgar els cicles 
de formació professional, pero 
és molt probable que aixo entri 
en conflicte amb tota una cultu
ra social i una tradició de des
prestigi de la «formació profes
sional». 

Una possible res posta a 8-

quests interrogants és la que recull 
de forma quantitativa el següent 
diagrama. Aquest diagrama re
flecteix una de les previsions 
que s'han realitzat sobre I'aplicació 

(12) Aquesta previsió de ¡Iuxos ha es
tat publicada a COLOMÉ (dir.) 
L 'ordenament de la formació pro
fessional a la província de Barce
lona. Barcelona: Diputació de Bar
celona. 1994. 
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de la reforma i que ens pot servir 
per fer de contrast amb les dades 
anteriors: 

El gran canvi gira a I'entorn 
deis cicles formatius de nivell 2 
i 3 (anteriorment moduls profes
sionals), es preveu que una tercera 
part deis estudiants que acaben 
I'ESO passin als cicles de nivell 
2 i que una tercera part deis 
estudiants que acaben el batxi
Ilerat passin als cicles de nivell 
3, en detriment de la universitat, 
que es quedaria amb el 15% de 
la generació d'estudiants. 

Ara bé, aquí es veu la mag
nitud deis interrogants plante
jats anteriorment: 

1) La realitat pot superar de 
molt les previsions, per exemple 
en I'abandó de I'ESO i I'entrada 
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en els programes de garantia 
social, segons el territori. En aquest 
sentit, el percentatge d'accés 
previst als PGS esta poc definit 
i varia entre el 10% i el 40% 
segons les previsions de res
ponsables de diferents comuni
tats autonomes (Planas i Comas, 
1994), 

2) D'altra banda, el percen
tatge d'estudiants que no supe
ren I'ESO i que entren en els 
programes de garantia social o 
al mercat de treball sembla que 
no té en compte que I'escolaritat 
obligatoria s'allarga dos anys més, 
Per tant, si ara hi ha un 23% que 
no assoleixen el graduat esco
lar, és probable que aquest 
percentatge augmenti amb dos 
anys més d'escola, 

3) No esta ciar que els in
gressos a la universitat baixin 
del 30% al 15% d'estudiants (la 
meitat), a no ser que es faci una 
política molt més rígida de nu
merus clausus, 

El gratic que recollim sembla 
que res pon a I'objectiu de reva
lorar la «formació professional» 
i de formar joves amb qualifica
cions professionals solides i fins 
i tot amb una certa competencia 
amb I'ensenyament universitari 
en el cas deis cicles de nivell 3, 
Així mateix, un altre objectiu és 
reduir el nombre de joves sense 
qualificació i «descongestionar» 
la universitat, que també pre
senta problemes d'inserció de 
titulats, sobretot en algunes carre
res, En definitiva, es tracta d'augmen
tar el segment d'estudiants en 
la secundaria amb una formació 

professional suficient per afron
tar la seva inserció de forma 
satisfactoria, 

Amb tot, una cosa són les 
hipotesis i una altra els resultats 
finals que surtin de les aplica
cions concretes de les reformes 
(i en aquest sentit els retards en 
I'aplicació i la falta de finanga
ment accentuen les dificultats), 
els usos deis joves (que poden 
optar a I'ensenyament més presti
giat i per itineraris formatius Ilargs 
i deixar de banda els cicles for
matius de nivell 2) i la dinamica 
deis diferents agents socials que 
interactuen segons estrategies 
i capacitats d'acció, És per aixo 
que I'acompliment de les hipotesis 
recollides en el grafic 2 presen
ta nombroses dificultats, 

3.2 Un nou escenari per a la pro
ducció d'exit i fracas escolar 

El procés d'implantació de la 
reforma educativa tindra (i esta 
tenint) conseqüencies en el procés 
de producció d'exit i fracas esco
lar, Si tenim en compte que un 
deis objectius fonamentals de 
tota reforma és elevar la qualitat 
de I'ensenyament i, per tant, dismi
nuir el fracas escolar, aquest 
objectiu es pot veure obstacu
litzat per la realitat previa exis
ten!. En aquest sentit, I'ensenya
ment secundari obligatori pot ser 
el nivell més problematic per causa 
de diferents elements: 

1) Haura de tenir dos anys 
més I'alumnat que ja amb I'EGB 
no obtenia el graduat escolar 
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(23%) i «retenir» els alumnes que 
surten del sistema educatiu en 
finalitzar I'EGB o durant I'FP1 
(16%), la qual cosa generara 
problemes de tipus curricular i 
relacional d'una banda i també 
un augment de la conflictivitat, 
del rebuig escolar o del reforya
ment de la cultura contraescolar 
de I'altra. 

2) Caldra veure quina res
posta positiva donara el profes
sorat de secundaria a aquesta 
nova situació, sobretot tenint en 
compte la Ilarga tradició del 
professorat a ignorar els aspec
tes socials de I'adolescencia o 
bé de contraposar-se amb ei
nes d'autoritat pedagógica. 

Aquesta situació planteja grans 
reptes als centres de formació 
i als ensenyants (Planas i Co
mas, 1994): 

1) Un canvi en la cultura es
colar perque entengui I'ESO com 
una escola comprensiva i no se
lectiva, amb un projecte cultural 
i social de progrés per a tota la 
població, una escola compren
siva que s'ha de construir a partir 
de la realitat concreta més que 
no pas per mimetisme d'altres 
pa'isos; 

2) Una implicació deis ense
nyants, mitjanyant la negocia
ció i el consens, per a I'exit de 
I'aplicació de la reforma 13 , i una 
adequada formació d'aquests. 

També planteja el paper que 
tindran o que hauran de tenir els 
programes de garantia social, si 
es convertiran en la valvula d'es
capament del sistema, substi-
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tuint I'FP1 en la seva funció de 
«parquing», o bé constituiran un 
mecanisme per recuperar els joves 
amb frac as escolar dins el sis
tema educatiu o per dotar-los 
d'un mínim de qualificació per 
a la inserció laboral (Planas i 
Comas, 1994). Cal destacar que 
només I'etiqueta «<garantia so
cial») ja provoca un cert rebuig 
en la comunitat escolar i denota 
una finalitat més aviat en la línia 
de la primera funció que no pas 
de la segona. 

Respecte als cicles formatius 
de nivell 2 i 3, del seu bon fu n
cionament dependra en bona part 
la inserció laboral deis joves que 
els segueixin. L'objectiu d'aquests 
móduls és dotar de qualifica
cions intermedies els joves que 
vulguin accedir al mercat de treball 
i que no vulguin continuar estu
dis (sigui en el batxillerat, sigui 
en la universitat) i d'altra banda 
nodrir de qualificacions les deman
des deis diferents sectors de 
I'economia. En aquest sentit, la 
formació plantejada, anomena
da formació professional espe
cífica, és curta (entre 1.400 i 
2.000 hores) i enfocada a Ilocs 

(13) Aquesta és una de les principal s 
conclusions d'un recent estudi sobre 
les actituds del professorat davant 
la reforma (MASJUAN, J. M.: El pro
fessorat d'ensenyament secundari 
davant la Reforma. Barcelona: Ins
titut de Ciéncies de l'Educació, 
Universitat Autbnoma de Barcelo
na, 1994); és fonamental la nego
ciació amb el professorat de cara 
a aconseguir la seva implicació en 
la reforma, encara que sigui a costa 
de rebaixar-ne alguns plantejaments. 
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de treball molt concrets, amb un 
contingut molt fort de practiques 
a les empreses o formació en un 
centre de treball (de 300 a 400 
hores). Ara bé, hi ha algunes 
qüestions que poden plantejar 
seriosos problemes a I'aplicació 
i el desenvolupament deis ci
cles formatius: 

1) Els nous cicles formatius 
requereixen una 16gica de for
mació en alternanc;;a difícil d'im
plementar, molt flexible i adap
table a les necessitats canviants 
de I'entorn. És possible (i fins a 
cert punt probable) que en el 
desplegament deis cicles s'acabi 
imposant una 16gica escolar ba
sada en assignatures, domini del 
centre de formació i professorat 
de formació académica i poc di
namiC 14 . 

2) No és segur que es pugui 
garantir I'estada en empreses 
(formació en centres de treball) 
per a tots els joves que facin els 
cicles formatius, donada la poca 
tradició i I'escas interés de les 
empreses en la formació inicial. 
A més a més, hi ha una man
canc;;a evident de Iligams insti
tucionals entre instituts, empre
ses i Administració que fara més 
difícil aquesta relació, o en tot 
cas dependra de la bona volun
tat i la capacitat de gestió d'al-

(14) En aquest sentit, sera de vital 
importancia entendre el nou paper 
que ha d'assumir el professorat de 
secundaria, sobretot el professo
rat deis cicles formatius, que sapi
ga gestionar la formació en alter
nanga. 

gunes persones (fonamentalment 
professors) que el desenvolu
pament deis cicles tingui un com
ponent practic realment valuós 
per a la formació deis alumnes. 

3) Com ja s'ha comentat 
anteriorment, no esta ciar que 
una part deis estudiants que acabin 
el batxillerat vagin als cicles de 
nivell 3, més aviat continuara la 
v'la predominant d'accés a la uni
versitat, amb la qual cosa aquests 
cicles perdrien la seva funció de 
pont cap al mercat de treball 
amb qualificacions mitjanes. Si 
a aix6 afegim que algunes titu
lacions estaran en franca com
peténcia amb diplomatures uni
versitaries i enginyeries técni
ques, és facil su posar que a causa 
de I'actual nivell de competitivi
tat molts joves optin per un títol 
de grau superior que els pot pro
tegir millor en el mercat de tre
ball, encara que sigui amb so
breeducació. Els joves que ani
rien als cicles formatius de ni
vell 3 serien aquells que no han 
superat les proves d'accés a la 
universitat, o que tenen altres 
dificultats d'accés (per exem
pie, haver de fer desplac;;aments 
Ilargs i costosos), o bé un seg
ment de fills de famílies amb 
molt de capital éultural i econ6-
mic per6 que no s'han adaptat 
bé a I'escola i que, per tant, el 
nivell 3 els pot suposar una al
ternativa a la universitat. 

Aquestes qüestions (sobre
tot les dues primeres) ens fan 
pensar que el procés de refor
ma pot veure's truncat en la forma
ció professional específica de 
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manera similar a la contrarefor
ma de la formació professional 
de la Llei general d'educació de 
I'any 1970 (Planas, 1986). Hem 
de pensar que alguns deis pro
posits importants de la LOGSE 
respecte a la formació profes
sional ja estaven plantejats a la 
Ilei de I'any 1970 (formació curta, 
implicació de les empreses, FP 
de tercer grau) pero que van ser 
avortats en I'aplicació. 

4. La inserció professional deis 
titulats de secundaria 

4. 1 La inserció deis actuals titulats 
de secundaria 

La majoria deis joves, avui, 
es presenten al mercat de tre
ball amb un títol de secundaria 
postobligatoria; actualment a
quests títols són de tres tipus: 
els d'FP1, els d'FP2 i els de BUP. 

Disposem de poques dades 
respecte als resultats d'inserció 
laboral deis joves que estan en 
el mercat de treball amb títols 
de nivell secundari postobliga
tori, tot i que podem afirmar que, 
actualment, són majoritaris dins 
de les seves generacions i, en 
la majoria deis casos, disposen 
del títol de BUP de caracter general 
sense especificacions relatives 
a sectors productius ni a nivells 
de qualificació (la qual cosa no 
implica, ni molt menys, que no 
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siguin eficaQos en la seva feina 
i que sovint tinguin tan tes o més 
oportunitats laboral s que coeta
nis titulats d'FP1 o FP2). 

D'altra banda, la seqüencia 
«primer formació, després tre
ball" no sempre es corres pon 
amb la realitat. Segons dades 
disponibles representatives per 
a l'Area Metropolitana de Bar
celona (Planas, Casal, Brullet i 
Masjuan, 1995), més de la meitat 
deis joves van treballar durant 
els estudis de manera regular i 
a jornada completa. Aquest fet, 
del qual no tenim dades glo
bals, ens indica que hi ha un 
nombre important de titulats 
d'ensenyaments secundaris 
(particularment d'FP2 i BUP) que 
han treballat mentre estudiaven, 
i aquesta combinació «esponta
nia" entre educació i treball pot 
ser determinant per als resultats 
d'inserció professional deis jo
ves tant o més que la seva titu
lació. 

Tot plegat fa difícil la recerca 
de resultats «objectius" referents 
a la inserció professional deis 
titulats de secundaria que vagin 
més enllá del grau d'ocupació al 
qual hem fet referencia en el 
primer apartat, pero si utilitzem 
indicadors de caracter subjec
tiu, basats en la percepció sub
jectiva de I'exit o de carrera 
professional ascendent, obser
vem que els resultats són bas
tant clars (Planas, 1993): men
tre els titulats d'FP2 o BUP estan 
majoritariament satisfets amb la 
seva situació professional i amb 
la seva formació i consideren la 
seva trajectoria professional com 
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a ascendent, els d'FP1 tendeixen 
a la valoració contraria. 

Segons ens indica el grafic 
de fluxos del sistema educatiu, 
i tenint en compte que, en nú
meros rodons, la meitat deis que 
ingressen a la universitat no aca
ben els estudis, podem dir, sem
pre en números rodons, que el 
nombre de joves de cada gene
ració que es presenten al mer
cat de treball amb titulacions de 
secundaria postobligatoria són 
un 60% del seu grup d'edat i es 
divideixen en quatre grups molt 
similars numericament (i, per tant, 
al voltant del 15% en cada cas): 

• Els titulats d'FP1. 

• Els titulats d'FP2. 

• Els titulats de BUP que no 
han comenc;:at estudis universi
taris. 

• Els titulats de BUP que han 
iniciat estudis universitaris sen
se arribar a titular-se. 

Pel que fa al mercat de tre
ball, hi ha diferencies importants 
entre aquets quatre col·lectius. 
En primer Iloc, una diferencia 
fonamental s'estableix entre els 
titulats d'FP1 i d'FP2. O'una banda, 
mentre que les dades disponi
bles ens indiquen que I'FP2 ha 
assolit una bona acceptació en 
el mercat de treball, I'FP1 con
tinua marcada pel fet de ser la 
formació deis fracassats esco
lars. O'altra banda, les especia
litats i branques presents a primer 
i segon nivell de la formació 
professional no són les mateixes, 
la nostra tradició cultural -i la 
deis altres pa"lsos europeus (LUTZ, 

1994)- estableix una correspon
dencia entre estudiar i treballar 
en el sector terciari de «coll blanc» 
que fa que branques del sector 
de la construcció, el metall, I'auto
moció o la perruqueria no tin
guin continuHat en el segon grau, 
mentre que branques com I'admi
nistrativa augmenten la seva pre
sencia. 

Podem dir que I'FP2 ha acon
seguit una imatge i un espai ciar 
en el mercat de treball, la qual 
cosa no és facil en un país on 
la formació professional no té 
tradició i, encara que sigui per 
raons d'edat, la major part deis 
empresaris no disposen d'una 
imatge clara del seu contingut 

la seva utilitat. 

O'altra banda, els titulats de 
BUP es divideixen entre els que 
han ingressat a la universitat sense 
acabar els estudis superiors i 
els que no els van ni iniciar. No 
disposem de dades representa
tives ni sistematiques per ana
litzar els «resultats d'inserció 
professional» d'aquests dos 
col·lectius, pero ben segur que 
competeixen en el mercat amb 
els titulats d'FP2 i d'estudis supe
riors, particularment en aquells 
sectors o camps laborals on el 
títol no els «llicencia» per treba
llar. 

Entre els titulats de BUP que 
han abandonat els estudis uni
versitaris sense titular-se, s'hauria 
de diferenciar aquells que ho 
han fet sense superar els pri
mers cursos d'aquells que ho 
han fet en els darrers. Entre els 
darrers hom troba els «abandons 
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per exit», és a dir, aquells que 
a causa de I'exit laboral durant 
els darrers anys d'estudis no han 
tingut "paciencia» per acabar 
la carrera. Aquests titulats de 
BUP tenen un comportament labo
ral propi de titulats superiors, 
almenys en la primera inserció 
laboral. Podríem parlar de fal
sos titulats de secundaria, peró 
són molt difícils de destriar deis 
altres i de quantificar. 

4.2 Qué passara amb els nous ci
cles formatius? 

El valor de mercat del cicles 
formatius no depen únicament 
ni fonamentalment del contingut 
previst, sinó que és molt impor
tant el tipus d'alumnat que són 
capagos d'atreure, com ens mostra 
I'experiencia de I'FP1 encara vigent; 
per tant, el valor en el mercat de 
treball deis nous cicles de I'en
senyament secundari es decidi
ra fonamentalment tant pel fet 
de respondre a requeriments del 
sistema productiu com per la capa
citat d'atreure aquells sectors 
de la població juvenil "capagos 

ambiciosos» (Lutz, 1994). 

Si bé la nova legislació ha fet 
una important aproximació a les 
necessitats del nostre sistema 
económic, caldra veure la capa
citat d'atracció d'aquells seg
ments de la població juvenil que 
per les seves aptituds i carac
terístiques personals i socials 
ocuparan els espais productius 
determinats en el nostre siste
ma económico 
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Mentrestant, el batxillerat, tot 
i la reforma, manté la imatge tra
dicional i consolidada de forma
ció de caracter general que dóna 
accés a la universitat. És raona
ble que la capacitat d'atracció 
augmenti «espontaniament» amb 
la prolongació de I'ensenyament 
obligatori i el corresponent es
curgament del batxillerat. 

Per comengar, les noves FPE 
exclouen aquells que no hagin 
aprovat I'ensenyament obligatori. 
Dit en positiu: per accedir a la 
formació professional específi
ca de grau mitja, hauran d'haver 
aprovat I'ESO (ensenyament 
secundari fins als 16 anys) i, per 
tant, hauran de complir les mateixes 
condicions que es requereixen 
per accedir al batxillerat i com
petir amb el mateix ti pus de clients. 
Aquest fet sens dubte col, laborara, 
en principi, a descarregar aquest 
nivell de la formació professio
nal de la remora de I'FP1 com 
la deis fracassats escolars, peró 
al hora reduira la seva capacitat 
d'atracció, particularment si I'FPEM 
tendeix a durar dos anys (els 
mateixos que el batxillerat), i 
condicionara fortament el tipus 
de «famílies professionals» a les 
quals els joves que compleixen 
aquestes condicions estaran 
disposats a accedir. De fet, és 
molt probable que I'FPEM es par
teixi per la meitat entre aquelles 
famílies atractives també per a 
aquells joves que compliran els 
prerequisits necessaris per ac
cedir al batxillerat (fonamental
ment ,damílies del terciari de coll 
blanc») i les famílies a les quals 
accediran fonamentalment joves 
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provinents deis programes de 
garantia social. El mateix pro
blema es plantejara també a I'FPES 
en relació amb els cicles breus 
universitaris, 

El valor en el mercat de tre
ball de les noves titulacions d'FPE, 
com el de les antigues, s'acon
seguira d'una banda, com ja hem 
dit, segons el tipus de joves que 
hi vagin i d'altra banda, segons 
la capacitat de I'FPEM i I'FPES 
per aconseguir una imatge cia
ra de cara als contractadors, En 
uns cicles que obligatóriament 
requereixen part de la formació 
a I'empresa, la imatge de les 
noves FP i deis seu s estudiants 
es construiré. en gran part mit
janc;:ant la qualitat d'aquestes 
practiques, 

5. Consideracions finals 

Per acabar, volem emfasit
zar tres qüestions que al nostre 
parer són fonamentals per en
tendre quina és la situació ac
tual deis joves en el sistema educatiu 
i com pot evolucionar en un futur 
proper, 

En primer Iloc, pel que fa als 
itineraris formatius deis joves, 
hem constatat I'existencia de dos 
segments amb problematiques 
concretes a les quals s'hauria 
de donar alguna resposta: 

• Joves amb molt poca for
mació, que abandonen el siste-

ma educatiu sense haver assolit 
el títol de secundaria o sense el 
graduat escolar, Aquí el proble
ma és qui s'ocupa de formar els 
no formats; pensem que és un 
col'lectiu que rebutja la institu
ció escolar i la seva dinamica. 
En aquest sentit, els programes 
de garantia social i, en certa 
mesura, la formació professio
nal específica de grau mitja tenen 
el repte important d'adaptar les 
seves metodologies i continguts 
a joves que no s'adeqüen o que 
fins i tot rebutgen la lógica escolar. 

• Joves amb molta formació, 
que passen per la secundaria 
(sigui el BUP o I'FP2) amb exit, 
molts deis quals ingressen a la 
universitat, configurant itinera
ris formatius Ilargs. El problema 
d'aquests joves és I'expectativa 
d'inserció laboral que es creen 
a partir del seu nivell de quali
ficació, Aquest augment de les 
expectatives no ha estat paral'lel 
a un augment de la capacitat de 
la societat per satisfer-Ies. La 
qüestió, dones, és com respon
dre a aquestes expectatives, tant 
des del sistema educatiu com, 
fonamentalment, des del món de 
la producció, 

En segon Iloc, respecte a 
I'aplicació de la reforma, s'han 
de distingir dues lógiques que 
no només no coincideixen, sinó 
que poden arribar a entrar en 
conflicte. Ens estem referint a 
una lógica legal, d'aplicació de 
la Ilei, de modificació del siste
ma escolar des del punt de vista 
de I'oferta, i una altra lógica més 
social, basada en els usos que 
els joves puguin establir (punt 
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de vista de la demanda) i de la 
interacció deis diferents actors 
que hi participen (professors, alum
nes, pares, Administració, em
preses). La reforma dóna un model 
necessariament abstracte, defi
nit en una Ilei, peró aquest model 
entra en contacte amb els agents 
socials que I'utilitzen. La Ilei dóna 
les regles de joc, peró els agents 
juguen la partida, i són dos aspectes 
que no s'han de confondre. En 
aquest sentit, algunes de les grans 
innovacions de la LOGSE o al
gunes previsions respecte als 
fluxos es poden modificar se
gons la partida que es jugui, 
com el percentatge d'alumnes 
que anira als programes de garantia 
social o els públics deis cicles 
formatius de nivell 2 i 3. 

Finalment, hem de constatar 
la manca de dades sistemati
ques sobre la circulació d'infants 
i joves pel sistema educatiu. Aquest 
fet impedeix construir diagrames 
de fluxos consistents i valids. 
Tornem a insistir, dones, que el 
diagrama presentat aquí s'ha de 
considerar amb les limitacions 
pertinents. Aquesta manca 
d'informació periódica i siste
matica sobre els fluxos no no
més és un handicap per a la 
recerca i I'analisi del sistema 
educatiu, sinó que també repre
senta una dificultat per a la presa 
de decisions, ja que no es dis
posa d'elements suficients per 
orientar o reorientar determina
des polítiques. En aquest sentit, 
I'aplicació de la reforma, o mi
Ilor dit, I'avaluació de I'aplicació 
de la reforma no es podra fer 
sense aquestes eines estadísti-
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ques que permetin conéixer amb 
cert rigor quins són els fluxos 
entre els diferents nivells i ci
cles, els aban don s i les reincor
poracions que es van produint 
cada any. En definitiva, es ne
cessiten instruments per fer el 
seguiment de la reforma i que 
permetin conéixer I'ús que els 
agents socials en fan. 
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En el presente artículo 
se exponen los inte
rrogantes que se 
plantean en la aplica
ción de la reforma 
educativa (iniciada en 
el año 1990) respecto 
a la circulación de los 
jóvenes por el sistema 
educativo, fundamen
talmente en el nivel 
de secundaria post
obligatoria, y en la 
inserción profesional 
de los mismos. Se 
pone de relieve la 
doble lógica existente: 
una lógica institucio
nal que propone la 
regulación del sistema 
educativo, y una lógi
ca de los agentes so
ciales, la cual dispone 
en función de intere
ses, expectativas y 
dinámicas concretas y 
que sobrepasa y mo
difica la primera. Fi
nalmente, se enfatiza 
la situación de polari
zación existente entre 
jóvenes con escasa 
formación y cualifica
ción y, por tanto, con 
problemas de acceso 
al mercado laboral, y 
jóvenes formados que 
también pueden ver 
truncadas sus expec
tativas. 
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Abstracts 

Le présent article ex
pose les interrogations 
posées par 
I'application de la ré
forme éducative (com
mencée en 1990) con
cernant I'évolution des 
jeunes dans le systé
me éducatif, fonda
mentalement au niveau 
du deuxieme cycle de 
I'enseignement secon
daire, et leur insertion 
professionnelle. 
L 'accent est mis sur la 
double logique exis
tante une logique 
institutionnelle qui pro
pose une réglementa
tion du systeme édu
catif et une logique 
des agents sociaux 
qui dispose en fonc
tion d'intérets, 
d'attentes et de dyna
miques concretes, qui, 
de fait, dépasse et 
modifie la premiere. 
Enfin, I'accent est mis 
sur la situation de po
larisation existant en
tre les jeunes ayant 
une formation et des 
qualifications insuffi
san tes el, par consé
quent, des problemes 
d'acces au marché du 
travail, et les jeunes 
tres formés qui 
peuvent également 
voir leurs attentes 
déc;;ues. 

This article sets out 
the questions which 
arise in the application 
of the educational re
form (begun in 1990) 
to the passage of 
young people through 
the educational sys
tem, fundamentally at 
the post-compulsory 
secondary level, and 
to their entry into a 
profession. It emphasi
zes the current double 
logic: an institutional 
logic which proposes a 
regulation of the edu
cational system and 
the logic of social 
agents which disposes 
according to specific 
interests, expectations 
and dynamics, which 
in fact overrides and 
modifies the former. 
Lastiy, it emphasizes 
the existing polari
sation between young 
people with little trai
ning and qualifications 
and, therefore, with 
problems of access to 
the work market, and 
highly trained young 
people who may also 
see their expectations 
frustrated. 
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