
46 I 

Maribel Garcia 
Rafael Merino 

42 Educació Social 

Les transicions deis adolescents després 
de I'escola obligatoria. Canvis socials i 
respostes socioeducatives en el territori 

E L 'art ic le presenta una síntes i de les pri ncipals característiques de is processos de transició 
::J deis joves en I' actual context de capita li sme informac ional, de transfonnacions en els 
~ sistemes educatius i en el mercat de treball , i aporta elements de re fl ex ió pel que fa a algunes 
a: experiencies d ' acompanyament a les transicions adolescents des del territori . Primerament , 

es contextualitzen els processos de transició en re lac ió amb I' expansió educati va i a la 
precarietat labora l. Seguidament, es procedeix a una breu revisióconceptual i teoli ca sobre 
els processos de transició de is joves, després de I'esco la obligatoria. 
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..oIIIIIIlntroducció 

L'article ' presenta una síntesi de les principals característiques deIs processos 
de transició deIs joves en I'actual context de capitali sme informacional, de 
transformacions en els sistemes educatius i en el mercat de treball i aporta 
elements de reflex ió pel que fa a algunes experi encies d'acompanyament a les 
transicions adolescents des del territori o Primerament, es contex tualitzen els 
processos de transició en relació amb l'expansió educati va i la precarietat 
laboral. Seguidament, es procedeix a una breu revisió conceptual i teorica 
sobre els processos de transició de ls joves. després de I'escola obligatori a, en 
tant que procés biografic, institucional i polític. En tercer i quart lloc 
s' introdueixen algunes refl ex ions pel que fa als di spositius d'acompanyament 
a les transicions adolescents i el paper deIs agents institucionals en el territori , 
amb especial referencia al paper deIs educadors i educadores socials. 

Canvis en els processos de transició després 
de I'escola obligatoria 

EIs processos de transició deIs joves després de l' escola ob ligatori a han 
experimentat importants transformacions en els últims decenni s. O' una banda, 
la transició tendeix a prolongar-se, com a conseqüencia de l' ex pansió educativa, 
que porta a més del 60% d' una promoció cap als estudis secundari s superiors 
i uni versitari s (percentatge que segons els objectius de la Declarac ió de Li sboa 
hauria de ser del 85%), deIs canvis en les pautes d' emancipac ió familiar, que 
es tradueix en un retard de l' edat d'emancipació juvenil , i en les dificultats 
d'accés a l'habitatge i d'estabilitat laboral. O'altra banda, aquests processos 
de transició adquireixen una nova centralitat en l' actual context de capitalisme 
infonnac ional (Casal: 2003: 193) en esdevenir més heterogenis, complexos 
i desiguals. Oiversitat i desigualtat en relació amb els itineraris formatius , és 
a dir, desigualtat d'accés i de resultats en la construcció d' itinerari s escolars, 
més enlla de I'escola obligatoria ; pero també en relació amb la combinació 
d'itineraris escolars i d' educació no forma l i informal, la presencia deIs quals 
augmenta especialment entre els joves més formats. Aquest dualisme en allo 
formatiu es relaciona també amb el duali sme social, ates que a mig i llarg 
termini els itinerari s escolars més pobres, d' insuficiencia o pobresa fonnativa 
es troben assoc iats a noves formes de precarietat i de vulnerabilitat laboral. 

Cal considerar, especialment, dos elements en I'analisi deIs processos de 
transició deIs joves: I 'expansió educativa en coexistencia amb el fenomen del 
¡racas escolar, i els canvis en el mercat de treball i les noves formes de 
precarietat2

• Aquests aspectes són desenvolupats seguidament. 
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Expansió educativa i itineraris de fracas escolar. 
Paradoxes d'un exit 

En els últims anys s' ha anat consolidant I'augment progressiu de l'edat en que 
es fina litza I 'escola obligatoria com un tret comú a tots e ls sistemes educatius 
dei s Estats membres de la VE. Tanmateix, s' ha anat prolongant la permanencia 
de is joves en el sistema educatiu , més enlla de l' escola obligatoria. El ni vell 
educatiu mitj a de les generacions més joves s' ha anat despla~ant cap aJs ni ve ll s 
superiors i universitaris. Autors com Oreen, Leney & Wolf (200 1) afi rmen que 
s' ha anat produint un despla~ament academic a tota la VE, des de mitj ans deis 
anys 80, augmentant la proporc ió de joves d ' una cohort d'edat que obté 
titulacions academiques en l' ensenyament secundari superior (postobl igatoria) 
i per la permanencia d ' una fracció important de joves que abans haurien 
abandonat I'escola obligatoria per integrar-se en el mercat de treball i ara 
prossegueixen estudi s en les vies professionals. No obstant aixo, aquesta 
tendencia comuna requereix ser mati sada a Catalunya i Espanya, on les taxe 
d ' abandonament escolar després de l' escola obligatoria són particularment 
altes. Més en ll a deis factors d ' índole estrictament escolar, probablement, la 
conjuntura economica expansiva deis últims anys i les caracterí tiques del 
nostre mercat de treball , encara intensiu en ma d ' obra poc qualificada, explica 
aquestes aJtes taxes d 'abandonament escolar entre els 16 i els 22 anys . 

L 'expansió educativa que té lloc a Espanya des de me itat deis anys 80 i l' actual 
contex t de cris i financera i economica han transformat les formes en que els 
joves reaJitzaven les transicions, i han esdevingut menys lineals i directes . 
Tanmateix , la coex istencia d 'a ltes taxes d 'escolaritzac ió en e ls ni ve ll s 
postobligatori s i l' elevat percentatge d ' abandonament escolar prematur dóna 
una nova significació social a l' abandonament sen se titulació, que esdevé més 
esti gmatitzant i excloent en la mesura que el mercat de trebaJl redueix el pe 
deis trebaJladors i trebaJladores sense qualificac ió. 

A Catalunya, A Catalunya, entre el 25 i e l 45%3 dei s joves de cada promoció afronta la 
entre el 25 i el transició al mercat de treball amb uns ni vell s baixos o molt baixos de 

formació4
, la qual cosa els confereix una particular vulnerabilitat per tres raons 

fonamenta ls : 
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Per la fo rta de pe ndenci a de les tranSlc lons al treba ll de l contex t 
soc ioeco nomi c, amb la qual cosa I' actual recess ió econo mi ca, 
particularment en els sectors més inten ius d 'ocupac ió de ma d 'obra poc 
qualificada com la construcció o el comen;, ja s'esta notant en augmentar 
el risc d 'exclusió laboral d ' aquests joves. 

Per l'augment deis requi sits de qualificac ió sota el capitaJi sme globalitzat, 
com a estrategia de les empreses per adaptar-se a un context d ' incertesa i 
de can vis turbulents (Planas, 2003). 

Per I' augment de la competencia pe ls ll ocs de treball menys qualificats, 
conseqüenc ia deis processos d ' immigració que pot ser font d ' actituds 
xenOfobes i de conflicte social. 
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Per aq uestes raons, pero també per qüestió d 'equitat soc ial , la reducc ió de l 
nombre de joves que no superen I' ensenyament obligaton és sens dubte un 
deis grans reptes a afrontarS . 

Canvis en el mercat de treball. Dualització i precarietat 

Els canvis en el mercat de treball són fmit d ' una reestructurac ió sen se 
precedents de l sistema capitalista (capitali sme informacional). Aixo és una 
transformació de l paradigma economic i productiu basal en I' aplicació de les 
noves tecnologies de la informació i la comunicac ió a les dinamiques 
economiques sobre la base de la globalització de capitals, mercats, treball , 
c ienc ia i tecnologia. Aquest nou paradigma productiu , les seves noves formes 
de producc ió fl ex ible en empreses xarxa, les noves formes d 'organitzac ió del 
treball i la imprevisibilitat deis canvis tenen importants repercussions sobre 
e ls processos de transic ió al trebaJI. D ' una banda, es perd el referent de les 
profess ions estables (Planas, 2003: p. 177), agreujat per unes altes taxes de 
rotac ió i precarietat i per les dificultats deis joves amb itinerari s de pobresa 
formativa de construir aprenentatges formatius solids i coherents. D ' altra 
banda, les competencies transversal s, com ara lescompetencies comunicatives, 
el treball en equip, coneixements basics d ' informati ca i especialment la 
capaci tat per aprendre adquireixen més re llevanc ia. La formació inicia l 
esdevé una plataforma imprescindible sobre la que construir nous aprenentatges 
en e l futur sense la qual resulta difícil continuar formant-se "alll arg de la vida". 
La f1 ex ibilitat i la desregulac ió de is mercats de treball es tradueixen en un 
augment de la inestabilitat i la precarietat en I' ocupació i planteja un repte 
important als sistemes educatius per garantir una formació inic ial solida, una 
"plataforma d 'aprenentatges" bas ica per a quaJsevol aprenentatge posteri or. 

La Transició de l'Escola al Treball. Un procés biografic, 
institucional i polític 

El concepte de Transició de {'Escola al Treball (en endavant TET) fa 
referenc ia a un procés a través del qual e ls joves inicien les se ves primeres 
expeliencies d ' inserció laboral, hagin finalitzato no els seus itinerari s formatius. 
La TET constitueix un deIs subprocessos que conformen la transició a la Vida 
AduIta6 deIs joves a partir de: 

La Transició de [,Escola a ['Escola: (TEE), és a dir, la construcc ió 
d ' itineraris fonnatius, des de I'ensenyament obligatori i les transicions 
internes al sistema d 'ensenyament, fin s al seu abandonament definitiu 

La TransiGió del Treball al Treball" (TIT), és a dir, les transicions internes 
o ex ternes de is joves en el mercat de treball, i 
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La Transició de la Família a la Família" (TFF) que suposa el transit de 
la família d'origen fins a I'assumpció d' una emancipació fami liar plena7 

La Transició de [,Escola al Treball (TET) s'inicia, generalment, en I'últim 
cicle de formac ió i compren també els primers tempteigs d' inserció laboral; 
a vegades, en I' economia forma l pero moltes altres en I'economia informal; 
a vegades, de forma seqüencial pero moltes altres de forma s imult~lJ1ia , no 
lineal. Convé insistir en que aquest procés no és reductible a una etapa del cicle 
vital ni a una etapa buida o compas d'espera, des de la finalització de 
I' escolarització fins a la inserció professional, com es podria pensar des d' una 
perspecti va adultocratica. Ans al contrari, es tracta d' un moment pie de 
decisions, reso lucions i incerteses, en que el jove, com a subjecte actiu, pren 
opcions en el terreny formatiu i de tempteig i acumulació d'experiencies 
laborals i altres experiencies vitals. Els itinerari s d' inserció s' inicien, doncs, 
amb la primera experiencia laboral, que sovint té lIoc mentre el jove estudia8 . 

En conseqüencia, els processos de TET es dibuixen en un espai d' intersecció 
entre el sistema educatiu i el mercat de treball , en un territori concret9 

. Per aixo, 
les reformes educatives, els dispositius de formaci ó, les polítiques d'ocupació 
i treball , les dinamiques economiques locals, les polítiques de gestió deis 
RRHH en les empreses i el paper deis actors institucionals en la mediac ió 
d' aquests processos té conseqüencies importants sobre la transició deis joves, 
ja que es tracta d' un procés institucionalitzat. 

La concepció de la TET en un espai d' intersecció entre el sistema educatiu i 
el mercat de treball , en un territori concret significa que: 

A. És competencia deis instituts de secundaria I'organització deis programes 
de diversificació curricu lar, contemplats en el marc de I'actual reforma 
educativa (LOE, 2006) per reduir la ratio entre població inicialment 
candidata a la no graduac ió de I'ESO (població potencial) i la poblac ió 
que, finalment , acabara I 'ensenyament secundari sense graduac ió (població 
real). 

B. És competencia deis di spositius de transició disminuir la ratio entre la 
població que abandona I' ESO sen se ac reditac ió (població real) i la 
poblac ió que, fina lment, inicia una experiencia de formació per a la 
inserció (població efectiva) (Merino, García, Casal: 2006). 

Una altra característica de la TET ja referida és la seva institucionalització. Mé 
en lla dei s usos que fan els joves deis di spositius de transició; aquests 
configuren uns límits i unes possibilitats. Per exemple, la configuració deis 
sistemes educatius, més o menys comprensius, la connectivi tat entre vies 
forrnatives , més o menys reversibles, etc ., configuren un camp d'oportunitats 
o constriccions sociaJs en que els joves prenen les seves decisions i construeixen 
els seu s itineraris formatius La institucionalització deis processos de transició 
limita el seu caracter reversible 10. Particularment, en relac ió amb I'elecció de 
deterrninades vies fOlmati ves, o l' acumulació d' experiencies escolars negati ve , 
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Sobre els dispositius locals d'acompanyament 
a les transicions deis joves 

La creixent complex itat dei s processos de transició deis joves i el ri sc 
d 'exclusió formativa, laboral i social a la qual es veuen sotmesos alguns d 'ell s, 
planteja la necessitat d ' articul ar respostes d 'acompanyament al s adolescents 
des de la dimensió més propera a aquests: des de I'ambit loca l. Aquest 
acompanyament pot esdevenir des de tres ambits d ' intervenció pública: les 
polítiques educatives, les polítiques d 'ocupac ió i treball i les polítiques 
soc ials, i tenen diferent dimensió administrati va: des del Govem de la 
Generalitat de Catalunya, des de l' admini strac ió supralocal (Diputac ions i 
Consell s Comarcal s) i des de I'administrac ió local. La coordinac ió entre els 
diferents ambits i ni vell s és sens dubte una qüestió necessaria per a la prevenció 
de I' exclusió i el desenvolupament de polítiques inclusives. La prevenció té 
com a punt de referencia els instituts d 'ensenyament secundari , ja que és en 
e ll s on es troba e l conjunt d ' una generac ió 11 i és on es produeix la 
di versificac ió d ' itinerari s. El treball coordinat amb i des deis instituts de 
secundaria requereix col·laboració i corresponsabilitat política i tecnica per 
tal de superar ri gideses i inercies institucionals. 

Algunes experiencies desenvolupades al lIarg d ' aquests últims anys en 
diferents municipis formen part del que s' ha convingut a denominar el Servei 
Local de Transició Escola-Treball (SLTET) o similars, (Casa l: 1998), amb 
I'objectiu fonamental d 'afavorir un treball transversal entre els diferents 
professionals susceptibles d 'acompanyar els joves en les se ves transicions 
(TET): professors i tutors d ' instituts, coordinadors pedagogics, ori entadors, 
inseridors laborals, educadors socials, tecnics de joventut, etc.), pero també 
amb la voluntat d' integrar accions i recursos a través d ' un treball col·legiat i 
una metodolog ia de treball en xarxa, sota criteri s de corresponsabilitat. 

Els di spos itius locals de Transic ió Escola-Treball són pensats per afavorir la 
coordinac ió d 'accions i recursos per al seguiment i I' acompanyament deIs 
joves en e ls seus processos de transic ió, evitant les intervencions puntuals, 
aYll ades i fragmentades, a fi d ' oferir oportunitats a tots els joves, en general, 
i als col·lectius més vulnerables, en particular. El treball en xarxa esdevé el 
recurs metodologic per a la intervenció i permet identificar problematiques i 
compartir respostes i recursos de forma coordinada. 

Una experiencia singular d'acompanyament a 
les transicions adolescents 

El projecte "La tutoria d 'acompanyament en les transicions d'adolescents" 
neix a Terrassa I'any 2003-2004, perdesenvolupar algunes línies estrategiques 
que emanaven del Projecte Educatiu de Ciutat, entre les que s' apuntaven la 
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necessitat de mjllorar els plans d 'orientació academica i profess ional ; 
I'adequació deI s recursos soc ioeducatius, cu lturals i de lIeure a les necessitats 
deI s adolescents de la ciutat, la millora deIs serveis de formació, orientació, 
supon, inserció i seguiment deIs joves, amb NEE i la necessitat de definir le 
polítiques locals transversal s envers els adolescents i de di sposar de forme 
estables d'observar la canviant realitat adolescent, compartint prioritats 
perspectives. 

Es tracta d ' un projecte d 'acompanyament a les transicions ado lescents en que 
es dóna prioritat a I' atenció d'aquells com a estrategia política de ciutat a partir 
de la voluntat mútua de construir una relació útil entre els instituts públics de 
secundaria del municipi i I'administració local. 

El projecte neix amb I'objectiu fonamental d 'acompanyar tots elsjoves d ' una 
generació que finalitzen I'escola obligatoria. Neix , doncs, amb vocació de 
normalització deIs recursos disponibles en e l territori , tot i donant respo tes 
generals i/o específiques al conjunt deI s joves d ' una promoci6. Tot i així, el 
projecte presta una atenci6 especial als joves que abandonen l' ESO sense 
acreditació i s6n susceptibles d ' orientació i acompanyament cap al recursos 
i programes d 'educació no formal disponibles en el territori o Són també 
susceptibles d 'acompanyament aquell s joves que fan la seva transició de 
I'ensenyament obligatori al postobligatori , és a dir, joves que inicialment 
prossegueixen estudi s en I'3mbit de I'educac ió formal. 

El projecte té com objectiu específi c desenvolupar un marc d 'actuacions 
d 'acompanyament, de caracter transversa l i integrat, que penneti coordinar 
acc ions, iniciatives, serveis i institucions, particularment entreels professionals 
que treballen en els serve is municipal s de les arees d 'educació, foment, 
joventut i serveis socials i e ls centres de secundaria de la ciutat. Són objectius 
específics de l projecte : 

Faci li tar e ls processos de transició deIs joves en fina litzar I' escolaritat 
obligatoria, tant pel que fa als joves que no acrediten I' ESO i que 
requere ixen d ' un procés d 'orientació i acompanyament cap a recursos i 
programes de formaci6 per al treball , com pel que fa alsjoves que, tot i haver 
acreditat I'ensenyament obligatori poden viure un procés de ruptura, 
bloqueig i abandó en e l primer any deIs estudis postobligatori s de 
batxillerat i cicles formatius) i, en conseqüencia, necess itar un suport 
extern per reconduir la seva situació. 

Posar a I'abast de tots els joves d ' una promoció els recursos formatiu 
d ' inserció professional existents en el municipi de Ten·assa . 

Establir ponts entre els instituts de secundari a i I' oferta de fonnació 
existent en el territori o 

Desenvolupar metodologies de treball transversal entre els instituts i els 
diferents serveis de l'admini straci6 local. 
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• Mi llorar les re lac ions bilaterals entre els instituts i els diferents serveis de 
I' admini stració local i/o fo mentar les ex istents. 

Fac ilitar I' ex istencia d ' un referent adult positiu per als joves que surten del 
sistema educatiu sense acreditac ió. 

Oferir sortides formatives i laborals als joves 

Reconduir les situac ions d ' abandó del sistema educatiu de is joves que 
inicien estudis de batxillerat o de formació professional mitjan~ant un 
seguiment indi vidualitzat. 

A. Qualsevol projecte d 'aquestes característiques requereix unes condicions 
mínimes per a la seva implementació. Altrament es malmeten recursos i 
es for~os i es generen expectati ves entre els di ferents agents que intervenen 
que poden acabar veient-se fru strades. Per aixo és molt important que des 
de les instanc ies polítiques que intervenen es garanteixi la vo luntat i 
priOl'itat de tirar endavant e l projecte, la qual cosa implica donar-li pri Ol'itat 
en termes d 'actuació política i responsabilitat tecnica (caps d 'area deis 
di ferents serveis) i dedicar e ls recursos humans que e l fac in poss ible . 
També des de les mateixes instancies és important garantir I 'estabilitat deis 
professionals que formen part del grup tecnic, ja que en algunes arees 
I' excessiva rotació de personal dificulta I' estabilitat deis grups de treball 
que actuen de forma coordinada amb l' institut, multiplicant els professionals 
i dificultant la consolidació i aven~ del projecte . Un altre requi sit és la 
necess itat de garantir la coordinació i el seguiment de la implementació 
de l projecte des del PAM E (Patronat Munic ipal d ' Educac ió), tant pel que 
fa a les actuacions realitzades (sessions d ' informac ió i ori entació) , com pe l 
que fa al seguiment de les promocions i de les intervencions indi viduals 
realitzades (graelles de seguiment de cada promoció) . Un últim requi sit 
fonamental és la necessaria implicació i participac ió deis instituts que 
s'adhereixen al projecte, parti cul arment de I' equip d irectiu pero també 
deis LUtors de quart curs de I'ESO. Efecti vament, un deis requi sits per 
partic ipar en el projecte és e l compromís deis instituts que es concreta en 
una declaració d ' interes per part de I' equip directiu i en el compromís de 
garantir un seguit d 'actuac ions que vertebren e l projecte. 

Un de is trets definitoris de l projecte és, sens dubte, l 'acompanyamen! que es 
fa amb e ls j oves que fina litzen I'escola ritzac ió obli ga to ri a . Aques t 
acompanyament és concebut en el projecte com un component fonamental del 
di spos itiu local de transició i es define ix sobre la base de dos elements basics: 

A. La mobilització de tols els recursos formatius (d 'educac ió formal i no 
formal), serveis soc ioeducatius i programes d ' inserc ió soc io laboral 
di sponibles en e l territori per tal que cap jove quedi exclos de la fo rmació 
¡lo del treball. 

B. L'ex istencia d' un referent adult que acompanya el jove i exerceix de pon! 
entre la seva sortida a I'institut i la seva inserció a la vida adulta, 
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partic ularment en la vessant formativa i laboral, pe ls seus efectes 
normalitzadors pero també en altres ambilS (cultural, de lleure, elc.) sempre 
que es consideri oportú o necessario 

En conseqüencia, més enlla de les actuac ions d' informac ió i ori entació, el 
projecte planteja l' acompanyament deis joves que finalitzen l'escola 
obligatori a durant un període d ' un any, per tal de garantir al max im la seva 
inclusió formativa, laboral i social. 

En definitiva, aquestes experi encies ofereixen també un marc d 'oportunilat 
en permetre avan'far cap al desenvolupament de polítiques inclusives en el 
territorio En aquest sentit , convé avan'far en dues direccions fo namentals: 

Cap a la corresponsabilitat entre administracions (particul arment entre el 
Govem de la Generalitat i I' admini strac ió local) pero també entre arees de 
la mateixa admini stració i entre les di fe rents institucions del teix it associati u 
i e ls agents que intervenen en el territorio 

Cap al desenvolupament de po lítiques integral s i transversals (educació, 
treba ll , cultura, lIeure, salut, etc .). 

La integralitat de les polítiques de TET su posa vincular les polítiques de 
formació, treball i ciutadania sOla e l principi de normalitzac ió, és a dir, 
adre'fada a tots els joves, a fi d 'ev itar e l possible estigma d ' algunes accions o 
programes. Pressuposa també el desenvo lu pament d ' una política g loba l 
(ho líst ica), és a dir, que donen resposta al conjunt de necessitats deis ciutadans 
en un territori o «La transversalitat pressuposa una aprox imació al territori com 
espai pel qua l c irc ule n e ls indi vidus, més e nll a de les definicion 
admini strati ves. Un espai on concorren diferents iniciatives i entitats que 
descriuen relacions en xarxa local». (Merino, Garcia, Casal. 2006, p.94). 

El paper deis educadors socials 

En aquest projecte de Terrassa han participat educadors soc ials de dues arees 
di stintes de l' Ajuntament, serveis socials i joventut. Els educadors socials de 
cada area tenen perfils diferents i tasques diferenciades. Els educador de 
serveis socials estan més habituats a treballar amb e l metode del cas i del 
seguiment individual d ' in fants i joves, i a treballar la problematica familiar. 
En canvi, els educadors del servei de joventut estan més habituats al treball 
grupal i ambdinamjques més informals. Aquest perfil diferent fa que les formes 
d'aproximar-se al projecte siguin diferents i que expressin unes necessitats 
diferents, com veurem de seguida. 

Una de les dificultats de la incorporació deis educadors socials a un projecte 
en que l'espai pri vilegiat d ' intervenció és I' institut de secundari a és la 
valoració que des del professorat i de l' equip directiu es fa deis serveis ex tems 
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i deis professionals d ' aquests serveis. Un deis beneficis de l projecte és 
precisament un reconeixement explíc it de la fe ina d ' aquests professionals i la 
superac ió d 'a lgunes inerc ies i estereotips. Per exemple, malgrat que és molt 
difícil , s' ha avan¡yat en superar la idea que I'educador deis serveis soc ials és 
la persona que fa e l seguiment deis casos problemati cs, ja que pot tenir una 
visió global de la generac ió i contribueix al seguiment de tota la promoció, 
no només deis casos de serveis socials. Una de les educadores ho deia molt 
c1 arament: la seva re lac ió amb I'institut hav ia passat de rebre trucades per 
encarregar-se deis nois i noies problematics a incorporar-se a un procés en que 
estan presents tots els alumnes de 4rt d 'ESO i, per tant , la perspecti va és més 
global i normalitzadora. Per als educadors de joventut (sigu i n els educadors 
que estan als espais joves di sseminats per la c iutat o bé educadors que 
dinamitzen els punts d ' informació als propis instituts) la parti cipació en el 
projecte suposa un augment de la seva valorac ió i un canvi de la imatge de 
monitor de pali o d 'animador d 'acti vitats de temps lIiure a una imatge més 
aj ustada a la tasca educadora de seguiment i acompanyament de joves en la 
seva transició. 

I aqu í hi ha la paraula c1au que defineix la tasca de l'educador social: 
l' acompanyament. El que hem comentat abans del referent adult positiu 
s'emmarca en aquest rol de I' educador. El concepte de referent és a bastament 
utilitzat en e l camp soc ioeducatiu , pero sovint manquen les eines teoriques 
i les condicions practiques peresdevenir un referent. Pel que fa a l' emmarcament 
teoric, des de l nostre punt de vista I'acompanyament té a veure amb la 
necessitat d ' una major orientac ió deis individus en un contex t de major 
complex itat social a I'hora de construir els seus itinerari s biograFics, i la 
transició de I'escola al treball és un deis moments crítics d 'aquests itinerari s ' 2 . 

Pel que fa a les condicions practiques hem intentat situar l' acció deis educadors 
en un ca lendari i amb uns objectius molt concrets, que s' han explicat abans. 
Passar de la idea d 'acompanyament a la practi ca no és Tacil , i existeix el ri sc 
de di ssenyar un protocol de seguiment que buroc ratitzi aquesta idea 
d 'acompanyament i que resti autonomia i dinamisme en la re lac ió entre 
educador/a i adolescent. En el projecte no hem volgut anar més enll a deis 
protocols que cada afea té definits per no caure en aquest ri sc i hem insistit en 
la idea de I' autonomia profess ional a partir d ' uns criteri s d 'actuac ió comuns 
i compartits. 

És obvi que existeixen mancances i difi cultats. Les més evidents són les 
difi cultats institucionals, des de I' escassetat de recurso fins a la rotació 
excessiva de professionals que dificulta la continuüat de l projecte, de la 
relac ió entre educador/a i adolescent, entre educadors i grup tecnic adscrit a 
un institut. Hi ha una altra dificultat i és la de saber ajustar les expectati ves deis 
resultats desitjables amb e ls recursos i les possibilitats reals d ' intervenció. Per 
exemple, un deis temes que genera més frustració entre els profess ionals és com 
acompanyaf els joves que no volen ser acompanyats, que han desenvolupat 
una cultura molt lIunyana de la cultura escolar i de I 'oferta que e ls pot ven ir 
des de les institucions. No hi ha receptes pero sí que hem pogut constatar que 
e l treball en equip és una via que té dos grans virtuts: di sminuir la sensac ió de 
frustració personal de l' educador que ha d ' acompanyar i aprofitar els diferents 
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punts de vista i d ' informació sobre un mate ix jove que lene n els professional. 
que fo mlen part de I'equip. 

Pero treball ar en equip també té les seves dificultals, com ara I'efi cienc ia de 
les reunions, espai fin s ara pri vilegiat per al treball en equipo Un deis punts 
febles detectats en e l projecte ha estat precisament e l grau d 'eficiencia 
d 'algunes reunions, que no poden ser moltes ni molt lI argues perque el recurs 
temps és escas, i que sov int es transformen en intercanvi d ' informacions i de 
deri vacions de casos. Per aixo, cal reori entar les reunions cap a espais de 
discussió, de construcció de complicitats i generació de consensos en l' actuació. 

Finalment, una dificultat que es transforma en mancan~a. Les dinamiques 
propies de cada area o de cada institució dificulten e l treball interdepartamental 
com hem destacat abans. Sovint, els educadors i educadores socials desconeixen 
com fun ciona e l sistema educatiu, les reformes que s' hi estan fent, els nous 
di ssenys de is currículums en I'ensenyament obligatori i en I' ensenyament 
postobligatori , o desconeixen les fonnes de construcc ió deis itinerari laborals 
per part de is joves i l' evo lució de l' estructura loca l de l mercat de treball . Potser 
pensen que no és dins de les se ves competencies, perque els educadors de 
serveis socials estan molt centrats en les problemaliques fami li ars i els 
educadors de joventut perque estan centrats en les acti vitats de lIeure. Pero 
aquesta fragmentac ió respon a la institucionalilzac ió deis recurso, no a 
I' itinerari biografic del jove; per aixo, en I' orientació i en I' acompanyament, 
els educadors han de tenir aquest context ampli de referencia en la transició 
després de I' escola obligatori a. El que les inslitucions veuen i viuen com 
espais fragmentats no és el que veuen i viuen els i les joves. 

Conclusions 

Per acabar, voldríem destacar només dues qüesti ons finals, que en part són un 
resum del que s' ha dit en els apartats anteriors i en part són la constatació deis 
reptes que tenim davant nostre . La primera és que la transició de I' escola al 
treball ha experimental en els darrers anys molts canvis, i es més que probable 
que continuY canvianl al ritme del canvi social. Els canvis en el di sseny del 
itinerari s format ius, e ls canvis en la forma de viure e ls adolescenls la seva 
escolruització, els canvis soc ials que emergeixen en els instituts de secundaria, 
e ls criteri s d 'elecció deis estudi s postobligatori s, les dinamiques locals i 
sectori als del mercal de treball , el paper de les famílies .. . tOI aixo ón can vi 
que ens situen en escenari s diferents de fa uns anys i que pl rullegen el reple de 
I' adequació deis recursos i di spositius de transició a aquesta nova realitat. Per 
exemple, els serveis d ' informació i orienlac ió academica i professional cal que 
s'actuali tzin en funció d 'aquest entom canviant i que avancin cap a una major 
integrac ió en metodolog ies i en continguts. 

1 la segona qüestió és la necessitat d 'adequar les competencies deis educadors 
a aq uest nou entorno Les rutines són necessaries pero sov int esdevenen inercies 



Educació Social 42 L'atenció socioeducativa en les transicions vital s 

que burocratitzen I' acció socioeducativa, i encara que sigui un tapie, la 
capacitat d' innovació i de buscar solucions creatives i cooperatives als 
problemes emergeixen com a competencies c1au deis educadors, en general, 
i, en particular, en els educadors que tenen com a missió l' acompanyament deis 
adolescents en el seu pas de I'escola obligatoria a les diferents vies de 
I 'ensenyament postobligatori o al mercat de treball. L' objectiu s' ho val: ev itar 
que cap jove quedi despenjat deis recursos formatius i laborals de que disposa 
el territori, que és com dir que cap jove quedi desconnectat deis vincles de la 
integració social. 
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Aquest artide recull algunes refl ex ions resultants de l projecte de l MCYT Educación
Trabajo e Inclusión Social de los Jóvenes (SEJ2oo7-669 19) que el GRET desenvolupa 
en I'actualitat. 

2 Hi ha altres elements de re llevancia en els processos de lransició de is joves , com ara, 
les ex perienc ies vita ls s ignifi ca ti ves, que són o bjec te de parti cul ar interes des de 
I' ambit de la in le rvenc ió social. pe r bé que aquí no s iguin desenvo lupats. es trac ta 
d ' un seguit d ' experiencies singulars de cada jove que poden esdevenir un va lor aFegi t 
en les transicions o bé ser un factor desencadenant de transicions complexes, erratiques 
o de ri sc soc ial. 

3 Val a dir que aquestes mitjanes osc il ·len molt segons te rri tor is en se r re fl ex de la 
desiguaJtat soc ial, donant 1I0c a taxes de fracas escolar que es poden situar fins i tot al 
vo ltan t de l 50% més. 

4 A Cata lunya, les taxes de fracas escolar basic, entes com la no-obtenció de l graduat a 
I' ensenya ment secundari ob li gatori se s it uen a l vo ltant de l 26% de mitj ana. Si es 
considera també e l percentatge d ' abandonament en e ls c ic les formatius de grau mitja 
i a l batxillerat la xifra se situa al vo ltant d ' una terce ra part de la promoc ió (Vegeu: 
Merino, R. i García , M. :2007). 

S Una de les qüest ions que pot contribuir, si no a di sminuir e l fradls escolar, sí a ev itar 
el seu caracter irreversible és la fl exibilització i major connecti vitat entre vies forrnati ves 
(Sweet, 2003); per a ixo la proposta de la LOE de conva lidar una part de les proves 
d ' accés a ls CFGM de is a lu mn es que han cursat un PQPI result a pa rti cul a rment 

inte ressant. 
6 S ' utilitza e l terme "transició a la vida adulta" des d ' una perspecti va biografica per 

descriure e l procés soc ial pe l qua l e ls joves construe ixen trajec tori es d ' enclassament 
i adqui sic ió de "posició social" , és a dir, s' ubiquen en I'estructura social, L' ana lisi deis 
processos de transició a la vida adulta des d' una perspecti va biografica té ja una lI arga 
tradició en e l GRET, ates que es tracta d'una Iínia de recerca que es va iniciar als anys 

80. 
7 Aquesta es pot concretar en di verses formes i també presentar formes de regress ió o 

reto rn o 
8 Aquesta iniciac ió profess ional és cada cop més freqüent entre e ls joves, fins i tot entre 

una important fracc ió de joves estudiant s de I'ESO. 
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9 Convé considerar que la transic ió és un sistema instituc ional, és a dir, un a xarxa 
complexa d ' institucions soc ials que inte rvenen reg lamentant I'oferta de transic i6: e l 
s istema d 'ensenya ment i e ls subsistemes de formac i6, e l sistema productiu , el mercat 
de treba ll i una xa rxa d ' inte rve nc i6 soc ia l de l'Es ta t sobre co l·lec tiu s específi cs 
(di spositius de transic i6, programes específics, etc). (Casal, García, Planas: 1998, pp. 
11 - 12). 

10 Contra la tesi de la reversibilitat, que ve il ·lustrada metaforicament en la teoría del yo
yo (Mac hado: 2002) la instituc ionalitzac i6 de is processos de transic i6 fa que algunes 
situac ions resultin poc revers ibles. 

11 S i més no la detecc i6 de is casos d ' absenti sme cronic s6n també competencia de is 
institut s; vegeu sobre a ixo: García , Grac ia , M. (2007) " Di ficultades en la aprox ima
c i6 n a las dimensiones de l absenti smo; luces y sombras a pa rtir de las voces de l 
profesorado y de a lgunas tipo logías instituc ionales" a Aula Abierta, nO 86. Oviedo. 

12 En Jaume Funes ha dese nvo lupat molt més aq ues ta idea d ' acompanya ment. Es pot 
consult ar e l seu anicle " La nova Il e i de se rve is soc ia ls: més ombres que lIums", a 
Educació Soc ial , núm . 37, dese mbre 2007, on rea lit za un a c ríti ca de l concepte 
d ' acompanya ment que apareix a la Lle i de Serveis Socials. 

il 
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