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Introducció. 

He estructurat aquesta tesi en quatre parts, que en total contenen vuit 

capítols. 

 La primera part s’anomena “Origen i justificació de la recerca” i inclou el 

capítol I on es descriu l’origen de la recerca, les preguntes plantejades, els supòsits 

inicials i els objectius de la investigació. 

En la segona part s’explica la fonamentació teòrica i metodològica de la 

recerca. Inclou els capítols II i III. 

En el capítol II s’aborda el significat del concepte “crisi” des de la 

historiografia, el currículum fins al seu ús als mitjans de comunicació. També es 

nomenen les recerques sobre les representacions socials, l’ensenyament i 

l’aprenentatge de les qüestions econòmiques i polítiques. 

En el capítol III es justifica la fonamentació metodològica de la investigació i 

els instruments utilitzats. 

En la tercera part es presenten els resultats obtinguts als capítols IV, V, VI i 

VII. Al capítol IV s’exposen els resultats amb l’alumnat de Batxillerat, mentre que al 

capítol V s’interpreten aquestes dades. Al capítol VI es comparen aquests resultats 

amb els que s’obtingueren quan es trobaven els nois i noies a 2n ESO. Al capítol 

VII es discuteixen aquests resultats amb els d’altres investigacions.   

En la quarta part, constituïda pel capítol VIII es presenten les conclusions 

finals i es proposen suggeriments i les possibles vies de continuació dels temes 

estudiats.  

Finalment es culmina la tesi amb la bibliografia i els annexos: els 

qüestionaris utilitzats, quadres explicatius, el grup focal, entrevistes. Alguns 

d’aquests documents es troben en format digital.  
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PRIMERA PART. 
ORIGEN I JUSTIFICACIÓ DE LA 

INVESTIGACIÓ. 
 

En aquesta primera part descric i justifique la importància d’aquesta recerca des 
de la meua experiència acadèmica, l’observació a l’aula, i des de la seua 
rellevància social, atès el fort impacte també en l’escola d’aquesta crisi. Expose 
les preguntes, supòsits i objectius que l’han guiada.  
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          1.1.Justificació.     

Aquesta tesi doctoral té un marc conjuntural evident. Des de l’any 2008 

és difícil desmarcar qualsevol investigació social de la influència de la crisi. La 

fallida econòmica és la qüestió nuclear, però existeixen preguntes adjacents 

com la influència dels esdeveniments d’aquests anys en les percepcions dels  

nois i noies sobre la política, el paper actiu/passiu que creuen que tindran, les 

seues aspiracions professionals... que ens remunten més enrere: als meus anys 

inicials de formació i d’inquietuds personals que arrossegue fins ara. 

L’any 1998 quan havia de triar què volia ser i a què em volia dedicar la 

incertesa m’envaïa, al cap i a la fi jo era un adolescent com els joves que 

observe i converse en aquesta investigació. El meu interès i curiositat no es 

limitava a una carrera ortodoxa o un saber definit, la transversalitat era 

inherent a una realitat complexa. La Història era per mi un tipus de saber global 

on calia comprendre la situació econòmica, els discursos polítics, els canvis 

socials, les ideologies dels individus... per interpretar els esdeveniments i les 

possibilitats de futur. Aquest caràcter holístic del saber històric em resultava 

molt coherent amb la meua perspectiva de veure el món,  però d’igual manera 

que per a l’historiador no es tractava únicament de conèixer els fets, les 

circumstàncies que envoltaven a les persones, sinó que calia de l’empatia per a 

comprendre per què els avantpassats prengueren les seues decisions en les 

condicions estudiades; també pensava en l’exigència de comprendre el present 

i com s’havia arribat, per poder transformar-lo. 

Les primeres classes que vaig donar, van significar un canvi de rol, 

deixar d’escoltar per planificar i fer de guia del procés d’aprenentatge. Aquest 

nou escenari em va fer continuar treballant l’empatia, però en aquest moment, 

ficant-me al lloc dels adolescents, plantejar-me com aprenien els meus primers 

alumnes, com els influenciaven els seus coneixements previs, interessos, 

prejudicis i adonar-me que m’endinsava en un món amb camins, possibilitats i 

metodologies per descobrir. Si en 1998 tenia dubtes, quinze anys després 

s’havien generat més, i es feia imprescindible investigar per trobar respostes. 

El 2013 presentava el TFM del Màster Recerca en Didàctica de les 

Ciències Socials, la Geografia, la Història i l'Art. La Didàctica de la Història, de 
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les Ciències Socials, es va convertir en l’hàbitat on tot cobrava sentit i prenia 

forma en aquesta investigació: en primer lloc perquè un fenomen múltiple com 

la crisi esdevé un tema d’estudi magnífic per comprovar la formació i evolució 

de les representacions socials (RS) dels alumnes i, en segon lloc, perquè la 

seua complexitat implica totes les disciplines humanístiques, epistemològica i 

metodològicament. 

A la Universitat el contacte amb la historiografia, suposava iniciar la 

reflexió de la Història sobre si mateixa, la seua legitimitat com a disciplina del 

coneixement, aprofundir sobre l’epistemologia i el mètode històric, així com 

debatre la seua finalitat anant més enllà dels arxius documentals o les aules. De 

la mateixa manera, l’experiència al Màster en Didàctica de les Ciències Socials 

de la UAB em va fer continuar qüestionant-me la meua pràctica docent, 

concebre la investigació i la docència com un binomi que es retroalimenta, un 

diàleg necessari i incessant. Un conjunt de sinergies positives, incentivades pel 

professorat, varen ser l’empenta definitiva per començar a visionar aquesta 

recerca. 

Paral·lelament en aquests anys el món ha continuat rodant, aquesta 

dècada ha fet que ens familiaritzàrem amb termes com prima de risc, 

desnonament, hipoteca subprime, dació en pagament, els mercats... conceptes 

desconeguts per la majoria dels ciutadans, però que en poc de temps han 

deixat de ser teòrics i abstractes, per a il·lustrar una dura realitat que ens és 

propera a tots. Les enquestes del CIS han mostrat com el terrorisme o la 

immigració eren substituïts, per la conjuntura econòmica i la taxa d’atur com les 

principals preocupacions i problemes. La corrupció política, la malversació dels 

fons públics, el nepotisme...  escàndols abans justificats per la picaresca 

espanyola, ara no fan gens de gràcia, quan es pensa en el rescat als bancs 

mentre els menjadors socials no donen abasts i les llistes d’espera dels 

hospitals s’eternitzen. 

Els alumnes no viuen en una bombolla, són conscients de la situació a  

les seues llars, als treballs dels seus pares, familiars o veïns, i al contrari del que 

es pensa veuen les notícies i els debats econòmics que monopolitzen la 

programació televisiva o almenys visionen els programes que en fan broma.  
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Són permeables a totes aquestes influències, que engreixen les seues imatges i 

concepcions sobre un fenomen global com la crisi i la seua visió sobre les 

responsabilitats dels polítics, el paper dels bancs, la polarització entre rics i 

pobres, etc. 

Crec que ens trobem en un moment magnífic per estudiar les 

concepcions de l’alumnat sobre la crisi econòmica i les seues conseqüències 

socials. Ara, quasi 10 anys després des del col·lapse financer de les principals 

entitats bancàries i immobiliàries, els ciutadans han vist al seu àmbit laboral i 

social com se’ls acomiadava, es rebaixava el sou, s’endurien les condicions de 

treball, se’ls desnonava, mentre les mesures i retallades dels governs, els feien 

sentir-se més desemparats i més prop del precipici. Aquesta realitat deixa la 

seua empremta a l’imaginari col·lectiu, la crisi està present als caps de tots, és 

el leit motiv de les converses i el fantasma que hi ha darrere de prendre 

qualsevol decisió important.  

Aquesta transferència de la crisi socioeconòmica a la cultura del moment, 

l’observem en els mateixos alumnes: en els nivells superiors, on augmenta el 

nombre d’estudiants que es matriculen en el Grau d’Economia, també a l’etapa 

del Batxillerat, ja que cada vegada elegeixen més alumnes l’assignatura 

d’Economia, però també fins i tot als nivells inicials de 1r i 2n ESO on, 

l’explicació de la crisi de l’Imperi Romà  o del Barroc, és seguida de preguntes 

presentistes, que aboquen en  l’actualitat. 

En les classes d’Història i Geografia resulta molt recurrent per als 

alumnes establir paral·lelismes amb la realitat, relacionen la fallida dels bancs 

de 1929 amb la situació que hem viscut o la crisi de 1973 i de l’Estat del 

benestar amb les polítiques d’austeritat. Existeix una predisposició a fer una 

anàlisi economicista i a avaluar de manera negativa les institucions polítiques i 

les competències dels governants, potser existeix una visió pessimista del 

present i excessivament utilitarista, que es trasllada a l’estudi del passat. 

Aquesta monovisió econòmica, ferotgement capitalista, guiada pel mercat arriba 

a la mateixa LOMCE: 

 La lògica d’aquesta reforma es basa en l’evolució cap a un sistema 

capaç de canalitzar els estudiants cap a les trajectòries més adequades a les 

seues capacitats, de manera que puguen fer realitat les seues aspiracions i 
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es convertisquen en rutes que faciliten l’ocupabilitat i estimulen l’esperit 

emprenedor a través de la possibilitat, per a l’alumnat i els pares, les mares 

o els tutors legals, de triar les millors opcions de desenvolupament personal 

i professional (...) El nivell educatiu dels ciutadans determina la seua 

capacitat de competir amb èxit en l’àmbit del panorama internacional i 

d’afrontar els desafiaments que es plantegen en el futur. Millorar el nivell 

dels ciutadans en l’àmbit educatiu suposa obrir-los les portes a llocs de 

treball d’alta qualificació, cosa que representa una aposta pel creixement 

econòmic i per un futur millor. (LOMCE, 2013, Preàmbul). 

 

Al  mateix temps, aquesta crisi té un ressò moral, molt interessant de ser 

estudiat, l’apoliticisme conviu amb un despertar de l’activisme; el fatalisme en 

un devanir funest de la societat transcorre paral·lel a l’arribada de la justícia, un 

Judici Final que depure d’agiotistes i malversadors les oligarquies polítiques i 

econòmiques; la redistribució de la riquesa, l’exigència de les responsabilitats, 

el valor de la solidaritat...  

És aquesta percepció a les meues classes, la que em motiva a investigar 

les RS prèvies dels alumnes sobre la crisi, com es formen aquestes nocions, 

d’on provenen (de l’àmbit familiar?, dels mass media?, de l’escola?...) Un tema 

com la crisi econòmica i les seues repercussions, és una qüestió socialment viva 

(Legardez, 2003), tangent amb les seues vides, amb la que no es pot ser 

neutral, ni driblar, cal decidir, prendre decisions.  

 
 

1.2.  Plantejament. 
 

La crisi actual suposa un fenomen clau per comprendre el moment 

present i els temps vinents. La generació que estudia en aquesta conjuntura, 

que escolta les prediccions més obscures sobre el futur i que veu com formar-

se, realitzar un grau o postgrau amb la reducció de les beques, es converteix 

cada vegada més en un privilegi que en un dret, es trobarà amb un món 

canviat i l’afrontarà des d’una mentalitat diferent, potser resignada o pel 

contrari amb un major compromís. La visió/l’aprenentatge que reben/facen de 

la crisi, dels polítics, de les mesures que prenen, el paper dels mass media, les 

possibilitats de les xarxes socials... tindran un pes clau en la formació de les 

seues imatges i les projeccions individuals i col·lectives del futur. L’adolescència 

és sempre un període de transició i de contínua formació, però per comprendre 
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aquesta generació ara i al futur, haurem de recórrer a la crisi econòmica com 

un lloc comú de la memòria. 

El seu món ja no és d’àmbit local, ni el seu camp d’acció es redueix a un 

cercle limitat, ja veuen com han d’eixir fora a buscar-se la vida i com cal 

entendre els fenòmens en clau global i en interacció amb els factors socials, 

polítics, econòmics, etc. 

La recerca es contextualitza en l’IES Bernat de Sarrià de Benidorm, on 

trobem un alumnat amb una procedència molt dispersa de Sud-Amèrica, del 

nord d’Àfrica, però també de l’Europa de l’est i l’atlàntica, destacant la colònia 

britànica. Benidorm és un enclavament que fonamenta el seu PIB en el turisme 

i en el sector dels serveis. A més del context socioeconòmic del lloc caldrà 

conèixer la situació a les llars dels nois i noies, ja que no són aliens al que 

passa al seu voltant: si es veuen fent un grau mitjà d’hostaleria o a una botiga, 

és perquè aquests serveis i comerços dominen en el mapa econòmic del lloc, i 

si mostren una actitud negativa per encarar el futur, desafecció per la política i 

desconfiança amb el sistema bancari, és pel que escolten als seus pares, 

familiars, veïns o només ficar la televisió. 

Els nois i noies són permeables a aquests discursos, testimonis i 

experiències compartides, però amb quina mida? Quins agents tenen més 

capacitat d’influir? Són qüestions sobre les quals treballaré en aquesta 

investigació. 

Avui en dia, existeixen nombrosos estudis de recerca educativa entorn de 

les qüestions econòmiques. Des dels anys 70 han proliferat les primeres 

investigacions i fins i tot els principals organismes internacionals econòmics com 

l’OCDE són sensibles, recomanant l’alfabetització financera dels ciutadans. 

També informes com PISA, avaluen la competència financera des de l’any 2012.   
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1.3. Preguntes. 

L’actualitat del tema, la sapiència de tothom, ha despertat l’analista 

macroeconòmic que portàvem dins, però també el cirurgià de ferro capaç 

d’arreglar la situació tallant uns quants caps. Més enllà de la ignorància dels 

neòfits o d’apagar els ànims, els alumnes no són aliens a aquestes opinions, 

escolten als majors i tenen accés als mitjans de comunicació, el que em fa 

plantejar la procedència, la recepció, el canal, l’àmbit d’ús, el coneixement: cal 

observar si escolten, comprenen o utilitzen amb propietat tots aquests 

conceptes socioeconòmics i l’amalgama d’idees que es reprodueixen des de la 

televisió fins a les tertúlies del bar. Des d’aquesta realitat, el punt de partida,  la 

pregunta inicial que em faig és:     

Quines són les representacions socials de l’alumnat sobre la 

crisi? Quines són les causes, les conseqüències, els responsables?  

Quin paper atorguen els ciutadans a l’Estat, a les institucions i entitats 

internacionals? Quines són les solucions que proposen? 

   Quin origen tenen, d’on provenen,  aquestes representacions socials? 
 

Deia l’historiador Benedetto Groce que “tota la història és història 

contemporània” (Groce, 1942, p.11), ja que des del present es recorda el que 

es vol i com es desitja. La crisi, l’actual estat d’ànim pessimista, té aquest poder 

constructor de la realitat, ens fa fer una interpretació perniciosa del passat, com 

si es vera vindre, inevitable, unívoca... i l’egoisme fóra el denominador comú a 

la història, impossibilitant trobar solucions. A la vegada, també projecta una 

llarga ombra sobre el futur i l’esperança individual i col·lectiva. És per açò que 

en aquesta conjuntura cal preguntar-se         

Com condiciona la crisi econòmica actual la mirada dels nois i les noies 

sobre el passat i el present? Ha canviat la manera d’entendre els temes?   

Com influeix en la seua visió del futur? Com veuen el seu futur personal i 

laboral? I social i col·lectiu?  

      

        Aquest interrogant durant la investigació del TFM va fer aflorar una altra 

qüestió, que desbordava els objectius d’aleshores. Semblava que els alumnes 
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més desafavorits socioeconòmicament i de pares amb treballs poc qualificats, 

els alumnes colegues (Willis, 1977) feien una altra lectura del present, del futur 

immediat i a llarg termini, respecte als pringaos.  D’ençà que he anat rumiant 

aquest tema obert, sobre el que no vaig aprofundir aleshores, però que ara és 

el moment:  

 Com les variables gènere/classe social  condicionen el seu rol al futur i si 

la crisi ha canviat aquests arquetipus de gènere, lligats a la feminitat i 

masculinitat?  

 

1.4. Supòsits.  

 Sóc conscient del fet que una crisi com l’actual, d’aquestes 

circumstàncies, amb alumnes amb aquest perfil, nadius tecnològics que 

conviuen a l’aldea global, no hi ha hagut cap. Partint d’aquesta situació els 

supòsits són un punt de partida necessari, però que no poden esclavitzar-nos, 

ni determinar la nostra recerca, per aquest motiu serem oberts i flexibles al que 

ens anirà passant. Les conclusions del TFM nodreixen els nostres supòsits, però 

en aquella recerca, les investigacions ja van capgirar les meues preguntes 

inicials i seria innocent pensar que ara no tornarà a ocórrer.   

  Sent conscient d’aquesta problemàtica que envolta la recerca, les 

evidències del TFM em fan suposar que en contra del model piagetià (Piaget, 

1983), la teoria de les etapes del desenvolupament cognitiu que defén els 

diferents estadis cognitius de l’infant i adolescent, en aquest cas, a la nostra 

recerca, el context socioeconòmic, la realitat que viuen els alumnes serà 

determinant en la seua comprensió de la crisi (Brunner, 1985; Moscovici, 1984 i 

Vigotsky, 1988). És cert que l’adquisició del pensament formal els permet 

apropar-se a la història, poder pensar més enllà del fet concret, ficar-se al lloc 

dels altres, però també les vivències conformen els pensaments de les 

persones, fins i tot m’aventure a pensar que els alumnes tindran una valoració 

moral de la crisi, dels seus actors, depenent de com els haja tocat de prop. Els 

comentaris dels seus pares, el semblant dels rostres, els canvis que pot haver 

experimentat la família –traslladar el lloc de residència a altra ciutat, viure a la 

llar dels avis, llogar un habitatge-  en els anys de la crisi,  tindran un gran poder 
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d’influència en el judici dels adolescents (Barton, 2008). Els sentiments i les 

emocions aconsegueixen deixar més residu que qualsevol lliçó teòrica sobre 

l’economia, amb major l’empremta a la consciència que les raons. 

De manera concreta podem esperar que la recerca ens oriente cap als 

següents supòsits: 

 Quines són les representacions socials dels alumnes sobre la 

crisi? Quines són les causes, les conseqüències, els responsables?  Quin 

paper atorguen als ciutadans, a l’Estat, a les institucions i entitats 

internacionals? Quines són les solucions que proposen?  

Les RS dels alumnes sobre la crisi se centraran fonamentalment en la 

fallida econòmica, tant de l’Estat –com escolten a les notícies- com dels 

ingressos de la família. Així l’atur, el tancament d’empreses i negocis, juntament 

amb la por a ser acomiadat del treball són els símptomes epidèrmics i més 

evidents. Cal pensar les seues RS en aquesta direcció, però les experiències 

directes com ser desnonats o simplement escoltar a les seues cases que amb la 

crisi no tindran vacances, menys regals al Nadal o menys despeses en general, 

marcaran més encara les seues respostes.  

Hem de recordar que en els qüestionaris de la recerca prèvia (2012-

2013), malgrat identificar correctament en la majoria de notícies els problemes 

que els presentàvem, els alumnes continuaven tenint  dificultats per diferenciar 

causa i conseqüència, malaltia de símptoma, és a dir, per a ells l’atur es 

converteix en la causa de la crisi: hi ha crisi perquè la gent no té treball. No 

s’interroguen per les causes de l’atur: el creixement fictici amb préstecs, 

l’especulació, la bombolla immobiliària, el context internacional, etc.  Les seues 

primeres respostes necessiten, en la majoria dels casos, de les preguntes 

maièutiques del professorat, de les converses a les entrevistes, per guiar la 

reflexió i fer-los dubtar i aprofundir més en les seues impressions inicials. 

Les respostes sobre quins són els culpables excloïen als ciutadans, cap 

ho va respondre als qüestionaris, en contra d’alguns discursos dels mitjans de 

comunicació que exoneren als polítics o economistes i consideren que els 

ciutadans varen viure irresponsablement pel damunt de les seues possibilitats.  
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No existeix aquesta consciència entre l’alumnat, no pensen que els seus 

veïns o les seues famílies varen viure malbaratant al passat, tot el contrari, ens 

mostren prudents i creuen que cal estalviar amb els temps que corren. Les 

experiències a l’aula ens ho confirmen: quan a les classes d’Educació Financera 

se simulen les condicions d’un préstec, els sembla una bogeria demanar-ne un, 

per molt que emfasitzem en el cost d’oportunitat que renuncia el banc o les 

dificultats per reunir una gran suma i els anys que suposaria. El banc és vist 

com un dels responsables de la crisi, fins i tot culpable, ja que pensen que el 

banc mai perd o sempre pretén obtenir guany encara que els ciutadans puguen 

perdre els estalvis o les seues llars.  

Els polítics són vistos com un dels responsables, de fet molts els 

assenyalaven –la seua mala gestió o comportament il·lícit- com una de les 

causes. No es tracta d’un supòsit que inferim únicament a partir del TFM i 

l’observació directa, sinó que les dades de les enquestes als joves i població 

adulta reforcen aquesta imatge que anticipem dels polítics.  

Els nois i les noies tenen una visió pejorativa d’allò que anomenem els 

poders fàctics (govern, banca, CEOE, etc.). Consideren als ciutadans com les 

víctimes. També sembla lògica la desafecció en els partits tradicionals i que es 

plantegen solucions des de la mobilització cívica, amb accions de solidaritat fins 

de rebel·lia. L’any 2012-2013, dins de la recerca del TFM, a la resposta tancada 

Qui consideres capaç de solucionar i eixir de la crisi? Amb la possibilitat de triar 

entre  a) els polítics,  b) la societat i c) la Unió Europea, menys del 10% va 

respondre els polítics, però em va sorprendre moltíssim que la majoria (65,5%) 

dipositaren les esperances en la Unió Europea, mentre que una quarta part ho 

feia en la societat (24,5%). En el seu moment vaig pensar que el fet d’escoltar 

el 2012 Unió Europea i rescat, potencià que la consideraren ingènuament una 

heroïna altruista que ens alliberava dels pirates dels polítics i banquers, sense 

demanar res a canvi. Imagine que ara s’invertiran els percentatges o almenys 

es reduiran les distàncies, per dos motius: el primer perquè els organismes 

supranacionals com la Unió Europea semblen estar massa lluny, a més la 

situació grega i els draconians rescats financers explicarien l’empatia amb els 

desafavorits i la més fàcil identificació amb els drames humans –semblants als 
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que podem viure ací- que en institucions que semblen complexes per als 

ciutadans, menys físiques i deshumanitzades; i el segon perquè existeix un 

corrent polític des del 15M del 2011, que es consolidà a les eleccions municipals 

i autonòmiques del 2015, més proper als ciutadans, que demana la seua 

implicació i que trenquen amb el bipartidisme i per extensió amb el polític arcaic 

i les institucions conservadores com el Parlament Europeu. Els resultats de les 

eleccions de desembre del 2015 i juny del 2016, sense majoria política i amb un 

major equilibri de les forces polítiques, mostra que el bipartidisme ja no és 

l’única opció i la necessitat d’establir coalicions. 

Podem esperar que les representacions socials dels alumnes sobre la crisi 

siguen eminentment de tipus econòmic i social, associant la crisi al pessimisme i 

als drames socials; mentre que les causes i responsables seran monopolitzats 

per la banca i els polítics. I per últim, el desencant en la classe política, no 

exclou la inèrcia en seguir confiant en el sistema i els partits tradicionals, però 

trobarem propostes pròximes als nous partits renovadors  fins a l’apoliticisme.  

 Quin origen tenen, d’on provenen,  aquestes representacions  socials? 

Abans destacàvem l’estreta relació dels joves amb les noves tecnologies i 

per descomptat amb els mitjans de comunicació tradicionals, principalment la 

televisió. És des d’aquest mitjà audiovisual d’on escolten notícies, comentaris, 

debats, fins i tot acudits relacionats amb la crisi, els personatges polítics, les 

conseqüències... És cert que la neurosi mediàtica sobre la crisi s’ha suavitzat, 

de manera que pot ser que ara la família o l’escola hagen guanyat 

protagonisme. L’ombra de la crisi eclipsa les altres notícies, domina l’actualitat, 

però cal recordar que la seua omnipresència no implica el seu aprenentatge, ni 

tan sols per osmosis. Així quan preguntàvem als alumnes a la recerca anterior 

pel coneixement dels conceptes econòmics, tots els sonaven, però escoltar-los 

no és sinònim de comprendre’ls.  

Ara tres anys després, amb tres cursos acadèmics, són més receptius i 

interessats en el que succeeix el seu voltant i amb major capacitats cognitives,  

segur que dominen més el vocabulari econòmic, polític i social. Amb 16-17, la 

seua connectivitat amb el món dels adults serà major i caldrà esperar les seues 
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respostes més relacionades amb l’actualitat política que transmeten els mitjans 

de comunicació. 

 Com condiciona la crisi econòmica actual la mirada dels nois i les noies 

sobre el passat i el present? Ha canviat la manera d’entendre els temes?   

La crisi condiciona molt la perspectiva des de la qual estudien el passat. 

Quan expliquem la crisi de sobreproducció de 1873, com s’inicia el mercat de 

consum, la globalització econòmica, la geopolítica, la importància de controlar 

els recursos naturals, la dependència de les matèries primeres i fonts 

d’energia... l’alumnat necessita estructures prèvies per acomodar aquests 

conceptes, les explicacions, que els facilitem les eines per comprendre, els  

exemples i les activitats, perquè es construesquen les seues explicacions 

pròpies. Aquestes bastides les troben en el seu present, encara que semble 

cronològicament contradictori, per a ells i elles el passat és la novetat i el que 

coneixen és el present. Així la crisi, les representacions socials que tenen són la 

base, el punt de partida per apropar-se i fer comprensible el passat. Hem de 

tenir-les presents a les nostres explicacions, valorar què saben i pensen sobre la 

crisi i també de les seues experiències i emocions que els ha generat. 

Estem convençuts, aquest és el nostre supòsit, que mentre expliquem el 

ritme fabril de les acaballes del XIX i el creixement de la producció fins a 

saturar els mercats, alçaran el braç per establir un paral·lelisme amb la crisi 

immobiliària, i més clara serà aquesta analogia quan abordem la crisi de 1929, 

moment en el qual sorgiran les eines conceptuals (especulació, sistema bancari, 

deute, préstecs, atur, ¿retall o polítiques d’inversió?) que escolten cada dia. No 

hem de menysprear els mitjans de comunicació com el factor, de vegades, 

iniciador dels coneixements del passat: escolten analogies amb períodes 

anteriors, generalment els discursos de la por, com vinculen irresponsablement 

l’avenç dels partits crítics amb el capitalisme i l’ascens dels feixismes 

antiparlamentaris als anys 30 i paradoxalment, a la vegada també amb les 

repúbliques comunistes. Tot aquest auge de la Història pot semblar positiu, en 

el sentit que s’apel·la a ella com saber, però el cert és que dins dels nostres 

supòsits hem de tenir present que els nois i noies porten una gran càrrega de 

prejudicis i d’imatges prèvies, que poden condicionar la mirada sobre el passat. 
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 Com influeix en la seua visió del futur? Com veuen el seu futur personal 

i laboral? I social i col·lectiu?  

Com hem vist és evident, aquesta correlació i diàleg present-passat quan 

estudien Història a les classes, l’alumnat comet anacronismes al voler identificar 

situacions del passat amb problemes del present que coneix. El context escolar 

i concretament les Ciències Socials són les que intercedeixen en aquesta 

reflexió present-passat. En canvi, més oberta és la construcció present-futur, 

sembla que ací perd força l’escola, en favor del seu context immediat, el 

familiar, a l’hora d’albirar els seus projectes individuals. L’economia de la 

localitat, el nivell socioeconòmic de la família o l’oferta acadèmica dels cicles de 

formació guien més als nois i noies cap a una futura feina. 

Supose que la influència dels mitjans de comunicació és omnipresent a 

l’hora de configurar les seues RS sobre l’evolució del món, però en canvi el 

context nuclear, la família i la localitat, un veí que serveix de mirall, un cosí que 

ha marxat a Berlín, la gent del barri, l’oferta acadèmica del centre... guanyen 

força respecte als discursos dels mass media. 

Les notícies que escolten com la retallada de les beques, l’èxode 

d’universitaris a l’estranger o les dificultats per trobar feines estables 

contribueixen a tenir una visió del món laboral plena de dificultats. Malgrat 

aquests entrebancs, és cert que generalment es té un instint de supervivència, 

es visualitza un futur individual més benigne per a un mateix que el que 

proporcionarà a la resta del món (Anguera, 2012, 2013a, 2013b).  

A la seua tesi Anguera (2012) interpel·lava al seu alumnat amb una 

pregunta directa Com us imagineu als 35 anys?  La majoria vau posar que us 

imaginàveu bé, estables, amb casa, algun de lloguer, algun amb el sou baix... 

Creieu que la resta del món també estarà així? Per què vosaltres sí? I la resta 

no?  Responent que l'alumnat s'imagina treballant amb una feina per a la qual 

han estudiat i amb un sou adequat (...) en conclusió, l’alumnat aspira, i creu 

que ho aconseguirà, a tenir un futur benestant, independentment dels 

esdeveniments actuals del món (pp.180-188). La investigació d’Anguera (2012) 

va ser portada a terme durant l’any 2011, potser aleshores la crisi encara no 

havia enfonsat tantes esperances, però estic convençut que malgrat la il·lusió 
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de l’edat, ara seran molt més pessimistes fins i tot amb el seu futur personal.  

No obstant és cert que la influència de la publicitat, les necessitats consumistes 

que genera, fan identificar el futur somiat amb valors materials: adquisició d’un 

vehicle de gran cilindrada, roba de marca, una vida de luxe... demandes que 

existien abans, durant i després de la crisi com ideals. No oblidem que la crisi 

no potencia l’austeritat dels desitjos, tot el contrari, de fet és en períodes de 

decadència econòmica quan més s’aposta als jocs d’atzar. 

Ara, anys després de la tesi d’Anguera (2012) creiem són dos els canals 

principals en la construcció del seu futur. El que més incidència tindrà és la 

realitat més propera (família, veïns i economia local) per damunt del segon, les 

notícies de la televisió, ràdio, diaris, etc. Totes dues influències, perllongades en 

el temps, contribuiran en ser menys optimistes amb el seu futur. 

 

 Com les variables gènere/classe social condicionen el seu rol al futur i si 

la crisi ha canviat aquests arquetipus de gènere lligats a la feminitat i 

masculinitat?  

La classe social, les possibilitats econòmiques i la formació dels pares són  

factors fonamentals a les seues projeccions i aspiracions (Armento, 2003; Paul 

Marí-Klose, Marga Marí-Klose i Granados, 2009) i inclús el nombre de llibres que 

hi ha a casa (Dubner i Levitt, 2009). En aquest sentit ho esperàvem al TFM i de 

segur continuaran tenint un pes principal en les seues aspiracions i el seu 

assoliment; però em va sorprendre que en el cas de les xiques hi havia un 

accentuat desajust entre la feina que desitjaven i la que pensaven realment que 

desenvoluparien. No pensava que fóra tan evident, de fet no la vaig contemplar 

a la recerca anterior i ara sí que és una variable que relacionaré quan creue les 

dades. Sembla que trobarem una desviació considerable entre aspiració i 

realitat en el grup de les xiques, que s’agreujarà si a més incloem la classe 

social com factor. De forma que les xiques de classe social més desafavorida, 

tindran major frustració. És sorprenent fins a quin punt amb tretze anys, ja 

s’han interioritzat les diferències i els discursos de gènere i el que espera la 

societat sobre xics i xiques. Una pressió que en un context econòmic com 

Benidorm possiblement els i les condiciona i aboca a desenvolupar feines amb 



Les perspectives de futur dels nois i les noies. 

 
40 

poca formació dins del sector dels serveis (cambreres, gogós, relacions 

públiques, tasques a hotels, dones de fer feines, etc.). Al mateix temps, em 

plantege el supòsit contrari, ja que en 1r de Batxillerat, aquelles nenes que 

abans tenien 13 anys, pot ser que ara se senten triomfadores i amb més 

potencial, perquè en primer lloc el fet d’estar a 1r de Batxillerat i haver superat 

la tanca de l’educació obligatòria és un xicotet èxit, i en segon lloc per factors 

competitius, ja que a 4t ESO el premi extraordinari a millor expedient va ser 

lliurat a tres alumnes i les següents amb millors notes eren en la seua majoria 

xiques.   

  

            1.5. Els objectius. 

L’objectiu és esbrinar i interpretar les RS de l’alumnat sobre la crisi 

econòmica i social, així com les seues opinions i valors. Aprofundir sobre la 

seua gènesi, els contextos en els quals es conformen les RS.  

En segon lloc indagar sobre les seues projeccions de futur, analitzar 

quins  factors condicionen els seus somnis i expectatives, els potencien o 

els redueixen a meres il·lusions inabastables, distingint si la classe social i el 

gènere limiten els futuribles escenaris laborals que anhelen i els tipus de 

dificultats, èxits i frustracions que ja pressuposen. 

I per últim, comparar les RS inicials sobre la crisi amb els 

aprenentatges adquirits després de rebre les classes d’Història. Analitzar quin 

impacte, quina influència té la pràctica docent. Com les propostes didàctiques 

sobre problemes socials rellevants i l’estudi crític de les crisis del passat, 

aconsegueixen modificar o resulten estèrils, en les seues RS inicials i 

projeccions de futur.    
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SEGONA PART.  

LA FONAMENTACIÓ DE LA 
INVESTIGACIÓ. 

 
He estructurat aquesta segona part de la tesi en dos capítols. En el primer 
capítol titulat “L’ensenyament i l’aprenentatge de la de les crisis: concepte i 
recerques” identifique i analitze el concepte de crisi, des de la historiografia fins 
als manuals i llibres de text i l’empremta de l’Educació financera. També descric 
l’estat de la qüestió de les principals recerques que han investigat sobre 
l’ensenyament i l’aprenentatge del vessant econòmic, social i polític de les crisis. 
En el segon capítol “La fonamentació metodològica”, explique el mètode 
d’investigació i els instruments que he utilitzat en la recollida de dades. 
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          2. Introducció. 
 
La crisi s’ha convertit en un tema central, nuclear des de totes les 

interpretacions de la societat actual. El flux d’informació no és assimilable pels 

alumnes, també és inabastable per mi, però més enllà de la sobreinformació, no 

hi ha cap dubte que la intensitat i dramatisme de les experiències que està 

suposant, convertiran aquests anys en un lloc comú de la memòria dels 

ciutadans, deixant una forta empremta als nois i noies.  

Aquesta complexitat i actualitat del tema, ens fa evident que l’enfocament 

de l'ensenyament de les Ciències Socials s’ha de centrar precisament en 

aquests problemes i no en els continguts disciplinaris per ells mateixos. La 

diferència entre un enfocament centrat en problemes pocials rellevants i un 

altre centrat només en la disciplina, és que el primer posa el focus en allò que 

preocupa i ocupa a la ciutadania i fa tot el possible perquè es convertisca en un 

saber entenedor per a la ciutadania, que il·lumine la seua presa de decisions. 

 Ens trobem atabalats i de vegades superats per la incertesa del dia a dia. 

El vertigen d’aquests anys ens porta al fet que necessitem noves eines 

conceptuals per descriure la conjuntura. Aquesta és altra tasca de la Didàctica 

de les Ciències Socials, dotar dels instruments crítics per digerir i analitzar la 

informació. Una demanda que l’exministre d’Educació Àngel Gabilondo 

exhortava, a la seua ponència d’obertura del VIII Seminari Internacional de 

Llengua i Periodisme: El llenguatge en crisi (Gabilondo, 2013), sobre les 

transformacions de la realitat que capgiren des dels mitjans de la comunicació i 

la política fins a les reformes econòmiques i drames socials: 

No siempre en situaciones de riesgo somos audaces. Otro tanto le 

ocurre al lenguaje. No pocas veces, si vislumbra dificultades, se cierra, se 

obsesiona, se reduce, se limita emocional y temáticamente, pierde horizonte 

y confunde el realismo con la mirada plana, febril y asustadiza que se 

cierne sobre sí misma, que no puede ni pensar ni decir otra cosa que el 

constante repetir de lo igual. Y considera pragmatismo y eficacia a una 

proximidad excesiva, la de una distancia que impide ver. Y entonces cree 

estar cerca y ya sabérselas todas. Y de tanto tener que ver con lo que hay 

que ver, ya ni ve. Y el lenguaje en lugar de hacer florecer pretende dominar 

(p. 2013). 
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 La crisi actua com un imant que atreu l’interès dels estudiosos, prova 

d’aquest efecte és la producció tan immensa que trobem tant d’escrits científics 

com menys ortodoxes per arribar al públic més ampli, convertint la crisi en un 

best-seller.  És un filó mediàtic per a tots els camps d’estudi. De fet si ens 

restringim a la didàctica, trobem obres monogràfiques sobre la crisi (Blasco i 

Bosch-Príncep, 2014; Marchesi, Martín, 2014; Pagès i Sant  2013; Santisteban, 

2008 i 2013). 

 De manera paral·lela a l’esclat de la crisi, la revista Íber dedicava el seu 

darrer número de l’any 2008, l’any 0 de la crisi, a La enseñanza de una ciencia 

social: la economía. En aquest número participaven especialistes com Delval i 

Kohen, Gabriel Travé o Antoni Santisteban. 

L’interès educatiu de la crisi econòmica es pot seguir en les revistes de 

pedagogia que han publicat monogràfics dedicats a com ensenyar-la o articles 

concrets. Alguns exemples són: el número especial de la revista Cuadernos de 

Pedagogia. La crisis en la escuela (405, 2010), Investigación en la escuela (76, 

2012) amb el número Enseñar en tiempos de crisis económica, Fòrum. 

Gestionar la Crisi (30, 2013), Perspectiva Escolar (381, 2015); a més  ha 

merescut ser l’editorial de diverses revistes com Aula de Innovación Educativa 

(187, 2009), Viure en Família (34, 2010), Didáctica de la Lengua y la Literatura 

(60, 2012), Guix d’Infantil (68, 2012); dedicant articles Aula de Innovación 

Educativa (219, 2013; 233, 2014), REDELE (22, 2011), Viure en família (45, 

2012), Ikastorratza. e-Revista de Didáctica (9, 2012), Red Electrónica de 

Didáctica del Español como Lengua Extranjera (22, 2011), RASE. Revista de la 

Asociación de Sociología de España, Anuario Jurídico y Económico Escurialense 

(48, 2015)...   

Aquesta onada ha continuat, ha sigut objecte d’estudi als congressos i 

simpòsiums. Així els professionals de la Didàctica de les Ciències Socials, es 

reunien en febrer del 2013 a les X Jornades Internacionals de Recerca en 

Didàctica de les Ciències Socials, organitzades pel grup GREDICS de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (Grup de Recerca en Didàctica de les 

Ciències Socials [GREDICS], 2013), sota el títol Repensar l'ensenyament i 

l'aprenentatge de l'espai geogràfic i el temps històric en temps de crisi, amb la 
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ponència inaugural La crise pousse au repli et au passéisme: ouvrons 

l’enseignement, dans le temps et dans l’espace! En aprenent à distinguer 

causes immédiates et causes profondes, à évaluer la crise ici et ailleurs, la crise 

maintenant et autrefois  de Pierre Philippe Bugnard, professor de Didàctica de 

la Història a la Université de Fribourg (Suïssa), i en el marc d’aquestes X 

Jornades de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials, junt amb altres 

comunicacions com Crisis y contenidos curriculares en didáctica de las Ciencias 

Sociales a càrrec de Rafael De Miguel. En el mateix esdeveniment es 

compartiren experiències didàctiques d’aula de secundària com Temps de crisi: 

del crac del 29 als nostres dies de la professora Teresa Call.  

En els dos anys següents les Jornades continuaran ocupant-se de la 

crisi i el seu tractament didàctic. En les XII Jornades Com ens pensem? 

Protagonistes de l’ensenyament de les ciències socials i la formació del 

pensament històric, geogràfic i social, es va destacar la invisibilitat dels que no 

tenen veu a la crisi econòmica i es presentà la línia de treball del Grup 

d’Investigació en Educació Financera (GIEF), un grup interuniversitari integrat 

pels doctors i doctores en Didàctica de les Ciències Socials Neus González, Joan 

Pagès i Antoni Santisteban de la Universitat Autònoma de Barcelona i per les 

doctores en Ciències Econòmiques i Empresarials Yolanda Blasco, Manuela 

Bosch i Mª Teresa Preixens de la Universitat de Barcelona. De fet aquest 

tàndem d’economistes, Manuela Bosch i Mª Teresa Preixens,  formen part del 

grup Investigació en Anàlisi Financera i de la Incertesa (IAFI) (Blasco, Bosch, 

González, Pagès, Preixens i Santisteban, 2015a, 2015b). 

 A l’altre cantó, també els economistes es van mobilitzar i va celebrar-se 

el XI Encuentro de Didáctica de la Historia Económica a Santiago de 

Compostela, el 26 i 27 de juny de 2014, per tractar El nuevo protagonismo de 

las crisis económicas en la enseñanza de la Historia Económica. I al sud, es 

continuen celebrant les IX Jornadas Andaluzas de Enseñanza de la Economia 

(Màlaga,  2016). Sense oblidar altres projectes -amb el mateix punt temàtic de 

sortida que la nostra investigació- com és Yo cuento. Cómo viven los niños la 

crisis (Santillana & Unicef, 2013); informes que també s’interroguen sobre la 

incidència al seu futur Los niños de la recesión: el impacto de la crisis 
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económica en el bienestar infantil en los países ricos (Unicef, 2014); i altres 

sobre la visió dels joves del seu futur: Jóvenes españoles 2010 (Fundación SM, 

2010), Jóvenes y empleo, desde su propia mirada (FAD, 2016).  

Joan Pagès (2015) coordinava el monogràfic de Perspectiva Escolar  que 

tractava des de propostes didàctiques per l’ensenyament de les qüestions 

econòmiques fins debats entorn de l’assignatura d’educació financera i la 

importància de l’alfabetització econòmica en la formació dels ciutadans. 

L’any 2016 la revista Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografia e 

Historia (Souto i López, 2016) va dedicar a l’estiu un número monogràfic sobre 

la crisi econòmica, justificant el seu estudi com contingut i presentant propostes 

didàctiques a peu d’aula. De fet el mes anterior ja havia encetat el debat sobre 

les crisis com un tema d’estudi (De Miguel, 2016).   

 

            2.1. La noció de crisi a la historiografia, la història i la societat 

actual.  

          2.1.1. La crisi, una constant a la Història.   

   Les crisis econòmiques han estat presents a la història amb prou 

regularitat i incidència per a deixar de sorprendre’ns, i per a poder analitzar-les 

amb les seues conseqüències i prevenir solucions ràpidament. De vegades es 

pensa que són exclusives del sistema capitalista, s’assumeix que es tracta d’un 

mal endèmic i estructural al seu desenvolupament: el desequilibri entre oferta i 

demanda, generen un període d’adaptació, d’ajust entre totes dues variables 

amb la necessitat d’harmonitzar les dues realitats. Però el cert és que van més 

enllà de la instauració del liberalisme smithià: si mirem cap endarrere al segle 

XVII, al segle XV o al III, fins i tot, remuntant-nos a la Prehistòria les crisis han 

estat presentes. De fet tenen una arrel antropològica, intrínseca a la gènesi dels 

nostres avantpassats. Estan lligades a la nostra existència, a l’explicació de què 

i com som. No oblidem que els homínids som fruit d’una crisi, evolucionàrem en 

un context de canvi del nostre ecosistema, amb el desplaçament de la gran 

falla del Rift i la formació de la sabana. Fins i tot els antropòlegs concentren els 

grans canvis evolutius en els períodes de crisi, en un temps breu i de forma 

accelerada (Eldredge, 2001; Gould, 2004) el que accentua encara més la 
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percepció de transformació. El medi canvia i els individus inexorablement 

s’adapten per sobreviure. 

  La noció de crisi dels prehistoriadors, neodarwinistes o neomaltusians,  

supera els límits dels models economicistes (Fukuyama 1992; Rostow, 1973), ja 

que no es tracta de  donar una resposta per eixir d’un cicle econòmic negatiu, 

sinó d’encarar un problema existencial per sobreviure. La crisi no estaria a la 

història, a l’evolució de les societats en el temps, sinó que seria inherent al 

nostre ADN. Seguir mantenint com Rostow o Fukuyama en 1992, que el 

capitalisme era el punt d’arribada, l’última estació és absurd (Fontana, 1992; 

Bruni 2009). 

 Les crisis no són únicament fenòmens de fallida econòmica, també de 

reestructuració política, d’identitat nacional, de decadència cultural, creences 

religioses... només cal pensar en l’Imperi Romà, en la construcció dels Estats 

Moderns als segles XIV-XV, la Reforma i Contrareforma, la crisi de l’Antic 

Règim, el Desastre del 98... sembla que sempre es viu en crisi, el que ha portat 

a la historiografia actual a entendre la crisi (Bravo, 2013; Furio, Llopis, Comín i 

Serra, 2010; Seibt i Eberhard, 1993), no com un període de decadència, sinó de 

transformació de les estructures socioeconòmiques, de canvis polítics, de 

dialèctica, d’adaptació a les noves formes de pensament... una conseqüència 

lògica de l’evolució de les societats dinàmiques i obertes. Assumir aquesta nova 

visió, significa, que el pensament crític no ha d’analitzar únicament la 

decadència o contradiccions dels sistemes econòmics i les formes de 

governament, sinó que també ha de potenciar des del pensament creatiu com 

abordar la superació d’aquestes dificultats, en consecuencia tampoco movilidad 

y diferenciación social suponen un obstáculo insalvable ante una crisis general, 

porque atestiguan la vitalidad de una Sociedad; la crisis es algo vital, no 

paralización del organismo muerte (Seibt i Eberhard, 1993, p. 267). 

 

  2.1.2.  Un aprenentatge positiu per a la historiografia. 

La revista Vínculos de Historia (2013) no va trigar a afrontar el tema en 

plena crisi i al seu segon número plantejava la crisi en perspectiva històrica amb 

el dossier Las crisis en la historia: noción y realidades. Diferents professionals, 
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en la seua majoria historiadors, però també filòsofs, sociòlegs i algun 

economista –en un moment en què a la graella televisiva s’invertia la proporció, 

predominant als debats, encisant amb les seues estadístiques i gràfiques 

depressives- contribuïren amb els seus articles de reflexió sobre les cèlebres 

crisis que ens han precedit. La multidisciplinarietat de la formació dels erudits 

ens mostra que les crisis demanen una visió plural i que amaguen fins i tot una 

filosofia de vida.  

Els articles d’anàlisi històrica es complementaven a la revista amb l’exegesi  

conceptual abordada a Crisis: ensayo por definición (Villacañas, 2013). El títol 

denota la necessitat de les crisis per transformar les societats, per evolucionar, 

les crisis són experiències fallides, però enriquidores, ja que ningú planifica un 

desastre i el porta a terme a consciència –això seria com fer-se un harakiri- 

però ningú està exempt de cometre errors: si la indisponibilidad histórica es la 

divergencia entre plan y realización, si implica un más o un menos de 

divergencia, si sugiere la forma de percibir un presente en su diferencia con lo 

que fue pronosticado como futuro, entonces, esta indisponibilidad de la historia 

no puede abrirse camino sino como crisis (p.126).   

Hem observat que els historiadors relativitzen el concepte “crisi”, tots els 

que han viscut una han llançat les prediccions més fatalistes i l’han definida 

com la pitjor... fins aleshores. En canvi, l’ús inflacionari i sensacionalista del 

terme que es fa als mitjans de comunicació, ens allunya cada vegada més d’una 

anàlisi prístina. Aquest ús gratuït complica la polisèmia del terme, fins i tot avui 

en dia, reduïm la dimensió de la crisi a l’esfera individual quan ens enfrontem a 

la crisi personal, crisi dels 40, crisi existencial... i l’augmentem per explicar la 

conjuntura econòmica, la fallida dels mercats, les polítiques de retalls... De 

forma que tant les crisis nacionals, col·lectives com individuals semblen eclipsar 

el nostre dia a dia. La llum és divisa des de les Ciències Socials, la Història i la 

Geografia, ens permeten veure la historicitat dels fenòmens, com les crisis se 

superen i com l’actitud, l’esperit crític i la formació esdevenen clau per encarar-

les. La Història té eixe caràcter de magisteri de la vida, d’ensenyança constant, 

de bagul on trobar les respostes a les preguntes cícliques adaptades als nous 

temps i llenguatges:   
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Las crisis pueden entenderse así como fenómenos de recomposición 

tanto de la economía como de las propias relaciones en la sociedad, en las 

que unos colectivos pueden mejorar su situación y otros empeorarla, en 

virtud de la lucha que se va a generar en torno a la redistribución de los 

recursos  existentes. (Alonso i Fernández, 2013, p.98) 

   

2.1.3. La crisi al currículum: un coneixement sense aprenentatge. 

L’omnipresència de les crisis al currículum és indubtable. Aquesta 

constant queda palesa per exemple al currículum de 2n ESO. El recorregut ens 

endinsa en un viatge que parteix de la crisi de l’Imperi Romà, a l’apocalíptic any 

1000 de l’Edat Medieval i s’atura a la crisi per antonomàsia de El Barroc; a 4t 

ESO i 1r de Batxillerat s’inicia el temari amb la Crisi de l’Antic Règim, la crisi de 

sobreproducció de 1873, el crac de 1929, la dependència del petroli en 1973... 

Però el cert és que cada vegada es prima més el factor econòmic i els 

indicadors macroeconòmics com eines per calibrar la realitat, marginant la veu 

dels que les van viure, les seues emocions, propostes i utopies. Hi ha una 

involució historiogràfica, els historiadors de la Prehistòria sí que tenen un ampli 

camp de visió, mentre que els contemporanis són esclaus d’interpretacions 

economicistes i a més a més apocalíptiques.  

La concepción económica que explica la crisis está fundamentada en 

el paradigma económico neoliberal, siendo el mercado el instrumento 

básico, buscando maximizar beneficios y rentas de los agentes, fomentando 

un comportamiento individualista utilitarista (...)En cuanto a los contenidos 

conceptuales, la crisis se explica bastante alejada de la realidad del 

alumnado. Se contextualiza, salvo Pearson y Penalonga, mediante la 

historia o la política económica en la Gran Depresión del 29, 

fundamentando el paradigma keynesiano, la crisis española de los setenta y 

noventa o en los países del Tercer Mundo. Probablemente generaría un 

aprendizaje más significativo partir de los efectos directos o realidades 

cercanas experimentadas por el alumnado o su contexto, forjando más 

sensibilidad hacia su alrededor. (Hernández, 2012, pp.58-59). 

 

Aquesta és l’herència que rep l’alumnat sobre les crisis del passat. Totes 

les crisis anteriors al capitalisme són fruit de les transformacions dels sistemes, 

però en canvi -hipòcritament- les crisis contemporànies es presenten com crisis 

dins del sistema, no com una crisi o decadència del propi model, fins i tot en els 

moments més durs, els més radicals d’aleshores vaticinaven que la crise 
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actuelle doit nous inciter à refonder le capitalisme (Sarkozy, 2008), però no 

parlaven d’erradicar el model, sinó refer-lo.  

En canvi els manuals escolars no fan una interpretació moral o un 

aprenentatge existencial de les crisis. No preocupa com la van viure els homes i 

les dones, com cercaren les solucions i intents, com arrelà en ells o els va 

conscienciar... únicament sabem que hi ha una crisi, que després desapareix  i 

tornen a ocórrer altres. 

 

 

2.1.4.  La crisi un constructe demolidor en boca dels xarlatans. 

La recerca del TFM ja em va revelar que la televisió lúdica, el teatre dels 

personatges histriònics, i els telediaris eren el subministre de conceptes 

econòmics als adolescents, que els “sonaven” gràcies a aquesta font de 

comunicació. En un context de canvis i de buits, es promou l’aparició de 

nouvinguts que aporten tot tipus d’interpretacions i solucions. Aquests experts, 

a cavall entre els economistes i els futuròlegs, transiten des del 

sensacionalisme, el discurs de la por i la demagògia que atorga tota la 

responsabilitat als polítics, fins als que fan humor de les dificultats.   

La crisi ha encetat l’interès de tothom: els anomenats “gurus econòmics” 

projecten la seua ombra a les diferents tertúlies de la televisió. El seu 

protagonisme és tal que no només participen en els espais estrictament 

econòmics, sinó també purament lúdics o d’entreteniment. Els mediàtics i més 

telegènics Leopoldo Abadia (2009) o Gay de Liébana (2010) conviuen amb els 

més dantescos i neoliberals Niño Becerra (2009, 2011, 2013) i Daniel Lacalle 

(2013). S’han erigit en referents, en creadors d’opinió, sense oblidar que els 

seus missatges apel·len de vegades a la desobediència civil o el canvi (Hessel, 

2011; Navarro i Torres, 2012) i que  el pas del temps, en ocasions, desautoritza 

les seues prediccions (Martín, 2012)  

No me extraña, es usted un mediático. Quién iba a decir hace años 

que iban a serlo economistas y cocineros... 
Ostras, los cocineros, a estos sí que los admiro. Me gusta ir a estos 

restaurantes donde se disfruta. Tengo buena relación con Arola, con Castro, 

de ‘Disfrutar’... Y los economistas, igual la situación de crisis económica lo 
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ha provocado. Voy por algún lugar y un chaval que es futbolista te pide una 

fotografía. Y le digo: “Encantado de la vida, ¿esto ha cambiado, eh?” 

¿Y cómo lleva salir por televisión, los medios? 
Muy bien, agradecido. Te permite charlar con mucha gente, te explican 

cosas. Yo estoy bien con todo el mundo, es un vehículo con la gente y, oye, si 

eres ya mayor como yo, uno ya no se lo tiene creído. (Fragment de 

l’entrevista a Gay de Liébana (Bona, 2016) 

 

Altres motivadors com Emili Duro (2011, 2013), mestre del coaching i 

exemple de la fusió entre la crisi i internet, ha vist com els seus vídeos s’han 

convertit en virals que superen els milions de visites a portals com youtube. La 

seua presència a molts programes de televisió de prime time és significativa. 

Cal tenir present, en aquest cas, que no comptem amb cap llibre d’Emili Duró, 

el seu magisteri és fruit de la difusió dels seus vídeos i de l’habilitat per 

enganxar ràpidament amb la gent. 

Aquest fenomen ha estat paral·lel al creixement dels llibres d’autoajuda, 

pensament positiu i desenvolupament personal. Autors, en la majoria psicòlegs 

reciclats, com Jorge Bucay (2010, 2014), Bernardo Stamateas (2012, 2014), 

Rafael Santandreu (2014)... han situat les seues obres entre les més venudes, i 

s’han reeditat altres com Tus zonas erróneas de Dyer la primera edició en 

castellà l’any 1978, però de nou en 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 amb 

nous pròlegs ajustats a la crisi actual. És evident que les crisis també suposen 

un punt d’inflexió vital per a les persones, una oportunitat -com es tradueix 

erròniament del xinés en cops de moment de perill- per reinventar-se i fer un 

gir a les seues infelices vides.  

Els períodes de crisi, de canvi, catapulten als personatges messiànics i 

irracionals (Levi, 1990), només cal pensar en Rasputin abans de la Revolució 

Russa o en Dalí en el període d’entreguerres, quan aquella raó il·lustrada ens 

havia portat al progrés, a la guerra més cruenta coneguda. Així Royo (2016) 

defineix a Paulo Coelho com un involucionista, que nega el trajecte del mite al 

logos:  

      Paulo Coelho ha tomado prestadas ideas elementales de aquí y de alla 

revestidas de misticismo fast food y bobería new age. El peligro del escritor 

reside en el eco que tiene sus manifestaciones y en la influencia de su 

palabrería en la deriva un tanto lela que lleva nuestra sociedad (…) con el 

propósito de intentar combatir la charlatanería de todos aquellos que, con 
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más o menos aviesas intenciones, parecen no querer admitir que hace 

tiempo que concluyó el trayecto del mito al logo (p.146).  
 

Aquesta perspectiva de la crisi com les cendres des de les quals ressorgir, 

hi és als manuals d’autoajuda, però també és present, aquest missatge als 

textos historiogràfics.  I fins i tot a la política, així al noranta-vuit els discursos 

polítics defensaven el regeneracionisme en un moment que s’havia tocat fons i 

també ara als debats es parla de renovació (Sarkozy, 2008). Sembla que 

l’ensenyament és, de vegades, l’únic àmbit que no veu més enllà de la foscor i 

de la servitud al currículum, per manca de temps, excessius continguts, proves 

externes que avaluen l’aprenentatge de concepts, etc. impossibilitant fer una 

anàlisi sobre la superació de les crisis del passat i transmetre un missatge de 

solucions i optimisme per al present i futur. 

            Preparar als nois i noies per al futur ha de ser la meta més 

important de qualsevol educació. (...) Si realment es vol preparar 

l’alumnat per a un futur millor i dotar-lo d’eines per transformar la 

societat, és imprescindible la inclusió del treball del futur en 

l’ensenyament de les ciències socials. (…) Sigui com sigui des de 

l’ensenyament de les ciències socials hem d’estar convençuts que 

eduquem per prendre decisions responsables sobre el nostre món, per 

construir plegats un futur millor (Anguera, 2012, p.352). 

 

 Les crisis són inevitables, processos ineludibles i de confrontació, la 

crisis consistes en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: 

en este interregno se verifican los procesos morbosos más variados (Gramsci, 

1975, 2:37). És per a eixos processos en els que es promouen els discursos 

morbosos, per als que cal ensenyar les crisis d’altra manera i allunyar-se dels 

discursos de la por, en els que les retallades i la pèrdua de drets es presenten 

com solucions o castics als pecats dels ciutadans. 

 

 

  2.2.  Les representacions socials i el seu context. 

El marc teòric parteix de les nocions generals de la psicologia social 

sobre com es formen les imatges d’un problema, d’un fenomen, quin pes 

atorguem a les autoritats o especialistes. La crisi, el seu vessant social, és un 

d’eixos problemes que demanen moltes respostes, que els professors i 
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professores de Ciències Socials seleccionen per vincular els coneixements amb 

l’actualitat, per poder comprendre el present i ser crítics amb les institucions 

polítiques i el paper dels ciutadans. 

En aquest cas la crisi es converteix en una qüestió socialment viva, un 

problema rellevant dels que la DCS s’interroga per conèixer com es reben per 

part de l’alumnat i quin paper prenen els individus. Els discursos que reben els 

ciutadans, els missatges transformadors de la realitat o continuistes, la seua 

confiança en els polítics i el sistema democràtic, en la utilitat que li donen a 

anar a votar... marquen les seues perspectives de futur. 

Hem agrupat en tres els àmbits que nodreixen les seues RS des de 

diferents tipus de sabers (saber científic, saber escolar, saber popular). Aquests 

canals d’informació que els arriben, els presentem en els següents:  

A) què reben a l’escola, l’escola és un eix fonamental, és on s’ensenya 

un coneixement complex, més elaborat, capaç de superar el testimoni individual 

i subjectiu, per generalitzar i tenir una visió més plural. Per aquest motiu el 

primer que ens hem preguntat és com la Història, la disciplina que impartisc, 

entén el concepte crisi, ja que la Història té eixa funció explicativa del passat, 

capaç de fer-los interpretar el present, establint paral·lelismes. Comprendre 

com els processos de crisi, tan presents al currículum, són tractats per la 

historiografia i als llibres de text que tenen és imprescindible per saber una de 

les fonts de les seues construccions. Però hem de tenir en compte:  

 

 Els llibres de text, a diferència dels manuals o obres monogràfiques 

no reflexionen sobre el saber històric, es limiten a sintetitzar dades, 

esdeveniments i dates. Intentar complir els desorbitats temaris no 

permet aprofundir en els –istmes (socialisme, marxisme, 

feminisme...) i és probable que en molts casos l’aprenentatge de la 

història s’haja reduït a memoritzar l’evolució política.  Únicament el 

desafiament dels docents que reinterpreten el currículum, construint 

des dels objectius i criteris aconsegueix fer visible la crisi com un 

contingut: 
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La crisis no suele ser un contenido escolar en la enseñanza básica. 

Sin embargo existen otras maneras de proceder que respetan 

igualmente las normativas legales. A los docentes se les reconoce la 

competencia para interpretar las normas que regulan los contenidos 

de lo que se debe enseñar. Pueden establecer éstos a partir del 

análisis de las finalidades (para qué enseñar), las competencias 

básicas (contribuir a saber hacer) y los criterios de evaluación (lo que 

deben alcanzar los estudiantes) (Souto i López, 2016, p.7).  

 En conseqüència, els conceptes econòmics clau o els més esmentats 

els han escoltat en els mitjans de comunicació, en boca dels famosos 

gurus econòmics, i explicats de forma senzilla a l’adaptació dels 

diferents programes d’Educació Financera que desenvolupen al centre 

els professors de Matemàtiques, de Ciències Socials i alguns tutors. 

És per aquest motiu que caldrà conèixer els objectius i ideologia que 

domina en els programes d’Educació Financera i les institucions que 

hi ha darrere. 

 Aquesta crisi és fonamentalment econòmica i lligada al món de les 

finances i al sistema bancari, per tant, hem de conèixer quina és la 

recerca en educació econòmica, quines dificultats troben els alumnes 

i com aprenen economia. 

 

B) Als mitjans de comunicació, quins auguris vaticinen els gurus 

econòmics; quin tractament i valor donen a les notícies als assumptes 

econòmics i drames socials vinculats; quins són els temes centrals dels debats 

econòmics, com es fa humor de la crisi, què actitud adopten els ciutadans 

davant aquesta realitat, etc. 

 

C) Al seu context sociofamiliar, l’entorn més proper i amb el que 

tenen un contacte directe i diari és el que més influència té. El context 

socioeconòmic, les activitats econòmiques que dominen a Benidorm, 

condicionen la feina dels pares i mares i la formació que tenen. La 

reestructuració del mercat, l’adaptació d’empreses i botigues, també afecta les 
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seues famílies, si es fan més contractes temporals a l’estiu, se’ls acomiada en la 

tardor, se’ls imposen horaris partits i en cap de setmana... L’observació 

d’aquesta economia local, juntament amb tota l’oferta acadèmica dels graus 

mitjans i superiors, vinculada a les demandes laborals de la comarca, els fa 

anar pensant en la seua feina i futura professió. Els anuaris econòmics que 

publica l’Ajuntament de Benidorm (Núñez de Cela, 2014, 2015, 2016), 

repleguen aquesta tendència de l’economia cap al sector dels serveis turístics. 

  

 2.2.1. La investigació des de la didàctica de les ciències socials 

sobre les representacions socials dels nois i noies.   

La immediatesa de la crisi i de les seues conseqüències, fa quasi una 

dècada des del seu esclat, ens deixa una producció de literatura científica i 

didàctica incesant. El plantejament didàctic de les qüestions econòmiques dins 

del capitalisme, no ha sigut conreat amb tant d’interès fins ara, a més els 

recursos, les sinergies que envolten el procés d’ensenyament i aprenentatge de 

la crisi són ara únics: des de la cobertura dels mitjans de comunicació, on la 

crisi, les taxes d’atur, les fluctuacions de la prima de risc, les penúries socials, 

les campanyes de la PAH... monopolitzen la programació, fins altres 

experiències, com els testimonis directes d’empresaris de la rajola de la 

comarca, que s’enriquiren amb la construcció com puja l’espuma de la cervesa i 

entraren en fallida els seus negocis i les seues vides amb la mateixa velocitat  

que es desvaneix del got. I a l’altre extrem, com moltes famílies es veuen 

abocades al carrer i a recórrer als menjadors socials. 

 Mai hem tingut tantes fonts històriques per comprendre un fenomen 

global, amb especificitats pròpies, i que es nota a peu de carrer; ni mai ens 

hem trobat amb un tema que ha generat tant de debat (polítiques d’ajust o 

polítiques d’estímul?, polítiques monetàries expansives?, rescatar els bancs i 

salvaguardar l’entramat financer o deixar-los caure?, repensar l’Estat...).   

Com hem dit a la justificació d’aquest treball, els nois i les noies no viuen 

en una bombolla, no són aliens al que passa, en contacte amb la seua realitat 

conformen la seua percepció i li donen sentit. Com assenyala Moscovici (1975), 

hi ha temes com la crisi i les seues repercussions, que resulten ineludibles, així 
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el campo de las representaciones sociales, de los sistemas intelectuales 

colectivos elaborados con miras a la comunicación en la vida cotidiana (...); 

obra de sujetos sociales deseosos de conferir un sentido a los acontecimientos, 

a los comportamientos y a los intercambios con el prójimo. (p.78). El concepte 

va ser batejat per Moscovici a La Psychanalyse, son image et son public en 

1961 i s’ha convertit en una eina per comprendre els problemes que desborden 

una ciència social concreta, aquells que es troben en un punt d’intersecció, com 

és el nostre problema d’estudi, en tant que engloba la dimensió històrica, 

social, econòmica, psicològica i cultural (Jodelet, 1986). Des d’aquest 

reconeixement relacional i recíproc de les RS, Jodelet les defineix així: 

En tanto que fenómenos, las representaciones sociales se presentan 

bajo formas  variadas, más o menos complejas. Imágenes que condensan un 

conjunto de significados; sistemas de referencia que nos permiten 

interpretar lo que nos sucede, e incluso, dar  un sentido a lo inesperado; 

categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los  fenómenos y a 

los individuos con quienes tenemos algo que ver; teorías que permiten  

establecer hechos sobre ellos. Y a menudo, cuando se les comprende dentro 

de la realidad concreta de nuestra vida social, las representaciones sociales 

son todo ello junto. 

(...) Lo social interviene ahí de varias maneras: a través del contexto 

concreto en que se sitúan los individuos y los grupos; a través de la 

comunicación que se establece entre ellos; a través de los marcos de 

aprehensión que proporciona su bagaje cultural; a través de los códigos, 

valores e ideologías relacionados con las posiciones y pertenencias sociales 

específicas (p.473). 

 

Parafrasejant a Moscovici (1975) i a Jodelet (1986), ens trobem deseosos 

de conferir un sentido a los acontecimientos, a los comportamientos y a los 

intercambios con el prójimo (...) per a interpretar lo que nos sucede, e incluso 

dar un sentido a lo inesperado, eixa essència de la nostra natura, explica el 

pànic que vàrem viure quan no podíem explicar per què es desplomaven les 

Borses, augmentava l’atur i perdíem els estalvis als bancs. Per fer comprensible 

eixa realitat, cal comprendre abans com interactuem cognitivament amb ella: 

com rebem el missatge, el contingut, el llenguatge i les imatges que ens 

arriben, la seua codificació, la font, el seu poder de seducció, la credibilitat que 

li atorguem, les nostres experiències... Per aquest motiu un dels objectius de la 

recerca és esbrinar l’origen de les representacions de l’alumnat sobre la crisi. 
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Caldrà partir d’aquest procés d’atribució, de comprensió del que ens 

envolta: del comportament dels altres i dels esdeveniments que ocorren. Heider 

(1958) ho explica des de factors interns i externs, donem sentit atribuint un 

major pes a aspectes individuals, com la personalitat i el caràcter i també 

donant rellevància als aspectes que envolten a l’individu. Si ens resulta a 

nosaltres convincent un interlocutor, li donarem més validesa a les seues idees, 

però també si existeix un consens de la societat en reconèixer-lo com expert. 

Moscovici aniria un pas més, indicant que l’atribució, la cosmovisió, 

adquireix estabilitat i coherència en si mateixa quan observem que és 

compartida pels altres, que es crea un estat d’opinió i de resposta als estímuls. 

En la nostra investigació anterior l’alumnat coincidia quan se´ls preguntava pels 

culpables de la crisi: banquers i polítics eren assenyalats amb el dit inquisidor 

(Olmos i Pagès, 2017). De fet alguns no sabien ben bé dir per què ho són els 

banquers, però hi ha allò que Moscovici explica com una espècie de sentit comú 

i amb anterioritat Wittgenstein (1953) definia com una concordança en el acte 

d’actuar. 

       ¿Dices, pues, que la concordancia de los hombres decide lo que es 

verdadero y lo que es falso?». –Verdadero y falso es lo que los Hombres 

dicen; y los hombres concuerdan en el lenguaje. Esta no es una 

concordancia de opiniones, sino de formas de vida (Wittgenstein,  1953, 

§241). 

      (…) Sin embargo, la fundamentación, la justificación de la evidencia 

tiene un límite; -pero el límite no está en que ciertas proposiciones nos 

parezcan verdaderas de forma inmediata, como si fuera una forma de 

ver de nuestra parte; por el contrario, es nuestra actuación la que yace en 

el fondo del juego del lenguaje (Wittgenstein, 2000, §204). 

 

 En realitat la gènesi del concepte ens remunta a les “representacions 

col·lectives” de Durkheim, però té un sentit estàtic enfront del dinamisme i 

interacció que atorga Moscovici a les RS. Prova d’aquest dinamisme i de la 

necessitat de descriure i explicar l’entorn i les circumstàncies, és l’exemple que 

abordàvem: no cal més que pensar en com s’ha format en els darrers anys una 

noció pejorativa dels bancs, quan abans en períodes de bonança econòmica, ja 

es preocupaven per difondre una publicitat associada a la filantropia, a les 

obres socials, solidaritat... fins i tot els ciutadans dipositaven els seus estalvis i 

confiança en els bancs com protectors del seu treball acumulat, però que s’ha 
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vist totalment contrarestada pels esdeveniments recents, donant-se una 

convencionalització, una imatge compartida per la col·lectivitat social sobre els 

bancs. 

 

 

Imatge I. Caricatura sobre els banquers, un exemple de convencionalització sobre 

la seua imatge. (Font: http://finofilipino.org/) 

 

 De fet es podria dir que s’actua com un ressò, sense reflexionar, així 

abans de signar una hipoteca o qualsevol acord amb el banc, amb tot el que ha 

passat, s’encenen tots els pilots d’emergència i precaució. La resposta d’aquesta 

actitud no és inconscient, respon a una representació social dels bancs que beu, 

grosso modo, de dos orígens, els mitjans de comunicació (notícies com els 

enxampats per les preferents, les pràctiques abusives dels bancs, rescat de les 

entitats, actuacions immorals dels directius, etc.) i les experiències personals o 

properes (acomiadaments, desnonaments, tancament de botigues pròpies o de 

coneguts,etc.). 

Són molts els canals de transmissió que rep l’alumnat en la construcció 

de les seues RS sobre els problemes socioeconòmics que genera la crisi 

(Moscovici, 1979, 1984; Pagès i Santisteban, 2011a). Lògicament els alumnes, 

de fet els ciutadans, han sigut bombardejats amb conceptes com prima de risc, 

preferent, dació en pagament... que semblaven neologismes, però que ja hi 

eren a determinats ambients. Davant aquest nou escenari, incomprensible des 
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dels coneixements establerts, l’individu no troba un paradigma que responga 

temporalment el perquè, que ajude a fer-lo racional i poder explicar (Kuhn, 

1971). L’ignorant i el neòfit acudeixen a l’especialista el sujeto se ve obligado a 

recurrir, en sus atribuciones, a la información complementaria que otro sujeto 

puede proporcionarle sobre el objeto, como consecuencia por ejemplo de su 

competència (Moscovici, 1975, p.81). En aquest cas el professorat pot 

representar aquesta autoritat i a la vegada mitjà entre la realitat i l’individu. 

Aquesta asseveració magnífica la tasca de mestre, però si ho pensem dues 

vegades també confereix una gran responsabilitat.  

L’individu no reconeix únicament l’autoritat per se, sinó també pel seu 

actuar, el que ens torna a Wittgenstein. Com assevera Moscovici (1975), el 

motivo de la estabilidad no reside entonces en la adquisición de un método, 

sino en el reconocimiento de la actitud constante de otro sujeto sobre 

diferentes problemas a propósito de los cuáles éste emite opiniones, juicios, 

valoraciones (p.81). Per aquest motiu en aquest marc teòric he inclòs un 

apartat referent als anomenats “gurus econòmics”, ja que la seua actitud, la 

posada en escena: vestits amb jaqueta, amb símbols com una pissarra, 

gràfiques, tota mena d’indicadors numèrics –inconscientment pensem que més 

objectius- dirigint-se de peu al públic i fent-se el silenci entre la resta 

d’interlocutors, que segons abans es barallaven... són elements formals –tota 

una escenificació majúscula- que atorguen validesa a les seues proposicions. A 

més, sembla que com més nefastes les seues profecies, tenen més credibilitat. 

És l’anomenat sensacionalisme dels mitjans, però encara que el temps ha 

refutat moltes de les seues prediccions, continuen sent referents ja que la 

celeritat dels missatges dels mass media, sense reflexió ni autocrítica afavoreix 

una memòria molt feble.  

Com explica Wittgenstein, el que dóna significat a un acte no és aquest 

en si, sinó el comportament dels espectadors davant el que assisteixen. Per 

exemple, si observem a un còmic que conta un acudit, la resposta/l’actitud dels 

altres, si es riuen o no, el seu comportament, és el que farà que el qualifiquem 

de graciós o dolent. D’igual forma si els gurus econòmics, reben el tracte de 

professionals en la matèria: compten amb una secció als programes on se’ls 
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crida, se’ls introdueix amb una capçalera personalitzada, un decorat ad hoc, la 

resta els escolta amb atenció... és, per tant, l’actitud, el reconeixement dels 

altres com a autoritat, el respecte, el que confereix validesa a ells com 

interlocutors influents i a les seues proposicions, encara que les seues 

asseveracions no es correponguen amb el que passa. 

En aquest tema és lògic que els alumnes recorren a fonts externes: com 

són les persones i els mitjans de comunicació, però també la realitat, les 

llacunes que tenen sobre conceptes com les hipoteques, són diferents quan un 

alumne ha viscut un desnonament  o ha vist com després d’escoltar als seus 

pares parlar de l’aplicació de l’ERO, el seu pare o mare són acomiadats, i han 

de viure amb els avis. 

 A més en aquesta discussió existeix una pressió a la inferència 

(Moscovici 1979,  p.178), la crisi és un tema central, una qüestió inexcusable, 

que no es pot driblar, tots tenim una opinió; encara que es corre el risc en 

aquests casos de rebre sobreinformació, de no assimilar-la jeràrquicament, ni 

sotmetre-la a una crítica rumiada (Sartori, 1998). No s’aprofundeix en l’anàlisi 

del problema i tot es redueix en un titular simple, generalista i quasi sempre 

negatiu: “tots els polítics són corruptes”, “no es pot fer res, el poder està en 

mans d’uns pocs”, etc. 

L’alumnat malgrat la seua joventut i la seua aparent desconnexió del 

món dels adults, té RS del seu entorn, són inevitables i necessàries per a la 

seua supervivència. 

 

 

2.3. La investigació sobre les representacions socials dels 

estudiants sobre els problemes socioeconòmics. 

Aquesta recerca té un rerefons constructiu. No entenc les Ciències 

Socials com una amalgama de sabers, ni el concepte ciència com una eina 

únicament capaç de descriure sinó també de transformar la societat. Com ens 

recorden Benejam (1994, 1995, 1997), Pagès (1997, 2007, 2011) i Santisteban 

(2011), la primera pregunta que ens hem de fer és per què ensenyem història, 

Ciències Socials, amb quines finalitats i objectius: 
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         ¿Por que enseñamos Ciencias Sociales? ¿Qué funcion o qué utilidad 

tiene el conocimiento social? Estos otros interrogantes originan la 

problemática sobre las finalidades. Sobre las metas educativas pueden 

existir puntos de vista muy diferentes en la sociedad y en la escuela. El 

profesorado debe reflexionar sobre su concepción de la Sociedad y de la 

enseñanza, así como tener en cuenta el contexto social donde enseña. Como 

maestros y maestras podemos tomar decisiones que favorezcan la 

reproducción en la escuela, pero también podemos propiciar capacidades 

críticas de análisis social. 

(...) La reflexión y el debate sobre las finalidades es la base para la 

introducción de cambios en la enseñanza. Las finalidades influyen en todos 

los aspectos del currículo: en la selección de los contenidos, las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje, los materiales curriculares, las actividades o la 

evaluación (Santisteban, 2011, p.64). 

 

Ens interessa la recerca sobre la dimensió educativa dels conceptes, dels 

fets i problemes econòmics, en tant i quant són les eines per interpretar la 

realitat. És cert que no predominen els treballs concrets sobre la crisi en 

particular -encara que en els darrers anys han sigut molt prolífics- però sí que 

comptem amb un important conjunt d’investigacions didàctiques sobre com 

entenen els alumnes l’economia, el seu funcionament, etc.   

Els estudis sobre els coneixements de la banca i les finances són el marc 

teòric sobre el qual psicòlegs com Denegri (2002, 2007), Etchebarne (2007), 

Furth (1980), Jahoda (1979, 1981, 1983), Ng (1985)... han aprofundit per 

esbrinar com aprenien els nens i nenes els conceptes fins a l’adolescència, 

destacant com influïa el medi en l’aprehensió i domini d’aquestes nocions.  

No hem d’oblidar que un dels grups d’estudi al TFM varen ser els 

alumnes de 2n ESO, d’11-12 anys. Seria un error pressuposar que tots els nens 

i nenes assoleixen les capacitats cognitives pròpies de l’edat biològica al mateix 

temps; per tant, és encertat partir dels estudis sobre la preadolescència 

d’autors com Delval, per tenir una visió més realista de les capacitats cognitives 

del nostre alumnat. 

 Les recerques educatives que han investigat l’ensenyament i 

l’aprenentatge de l’economia es remunten a principis de la dècada dels anys 70. 

Els treballs de Delval (Delval, Soto, Fernández, Deaño, González, Gil i Cuevas, 

1971) se centren en les representacions econòmiques dels nens i nenes. 

Segons  Delval i Denegri (2002a), únicament a partir del 12-13 anys -un dels 

grups d’edat que formen el nostre objecte d’estudi- són capaços d’explicar els 
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fluxos dels diners, com es ven, s’obté benefici, es torna a comprar més 

mercaderies... però idees i raonaments molt senzills. Si incloem situacions com 

demanar un préstec per finançar un negoci, esperar que els nostres guanys ens 

permeten amortitzar les despeses del préstec (anar pagant els interessos) i 

altres inputs (llum, sous, lloguer., etc.)... es trobaran desbordats, més bé 

superats, per una qüestió evolutiva: el seu estadi cognitiu. Es tracta de 

situacions que demanen poder imaginar els diferents supòsits i escenaris 

històrics, polítics i econòmics, un grau d’abstracció sofisticat per el·laborar 

operacions hipoteticodeductives sobre aquests futuribles. 

 En treballs recents Delval i Kohen (2010) destaquen que los problemas 

económicos son fundamentalmente problemas relacionales que implican a 

multitud de factores. La capacidad para considerar diferentes factores en sus 

interpretaciones se desarrolla con la edad y con el entrenamiento y, aunque 

supongamos que los adultos la tienen, podemos afirmar que en los niños y 

adolescentes no está presente antes de los 15 o 16 años. Pensar de una 

manera relacional es una habilidad que se consigue tarde y con un 

entrenamiento y ahí la escuela desempeña un papel fundamental (p. 46). 

La major part dels treballs de Delval se centren en l’educació primària, 

però els estudis contemplen fins grups d’edat dels 12-14 anys, i en tots 

s’interroga per conceptes senzills, els guanys d’un comerç menut que pertanyen 

a l’àmbit conegut i concret, ben lluny de l’abstracció del món de les finances 

(Delval et al. 1971; Delval, 1987; Delval i  Echeita, 1991).  Els estudis prioritzen 

les qüestions properes i quotidianes, mai es pregunta per les accions borsàries, 

sinó per l’empresa de sabates del polígon industrial o la botiga de joguines del 

barri, ni es parla d’inversors ni accionistes, sinó de propietaris:  

 (...) me refiero al proceso de compraventa que tiene lugar en la tienda, 

en el quiosco o en el pipero, en la panadería o en la papelería, lugares a los 

que el niño tiene acceso desde temprano, primero acompañado por los 

mayores o por algún hermano  y luego solo (Delval, 1987, p.24). 
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   2.3.1. Les representacions a l’adolescència sobre els bancs i 

finances. 

 Els adolescents de 16 anys, en termes generals ja no troben les 

dificultats cognitives que esmentava Delval. A més del seu estadi cognitiu, cal 

pensar que el desenvolupament també és afectiu, social, moral, empàtic... 

Segons Erikson (1971) els alumnes es troben en l'etapa de construcció i revisió 

de la identitat personal. La identitat fa referència a la imatge que un té de si 

mateix, les expectatives i projectes futurs, formada arran de la personalitat i les 

circumstàncies socioculturals de l'adolescent. Adquireixen un punt de vista més 

profund i consciència social, juntament amb el desenvolupament moral, és 

d’esperar que aquests alumnes, adolescents de 16 anys (Batxillerat), tindran 

més empatia que els de 12 (2n ESO) i comprendran millor els drames que hi ha 

darrere d’una família desnonada o d’uns pares aturats. Els joves, es plantegen 

nombrosos interrogants entorn de la seua existència o l’ordre imperant i tenen 

un fort sentit de la justícia social (Selman, 1981; Kholberg, 1992). La 

investigació de Canal, Costa i Santisteban (2012) replega aquest sentit de 

justícia sobre els problemes socials, però també ens mostra que es dóna una 

paradoxa evolutiva entre pensament cognitiu i moral: com major és el grau de 

coneixement i comprensió de la complexitat de la realitat, són més prudents i 

adopten posicions més eclèctiques, evitant prendre part i posicionar-se. 

Als 16-17 tenen consolidades algunes capacitats cognitives, de fet alguns 

autors (Jahoda, 1979, 1981; Furth, 1980; Travé, 95, 97) destaquen que ja als 

13-14 anys hi ha un salt qualitatiu i ja podem començar a tractar temes 

econòmics més complexos que la família, els estalvis de la seua vidriola o el 

funcionament de les botigues del barri, seguint l’exemple de Delval (1987). El 

principal punt a favor dins del desenvolupament cognitiu és que integren les 

dades, donen coherència als factors i protagonistes dins d’una lògica racional: 

En el tercer ciclo 13-14 aparece “economía, mundo laboral, actividad y 

funciones de la empresa” (…) Los sujetos –algunos- se vuelven críticos con el 

orden social existente, emiten juicios sobre lo que está bien y no está bien y 

proponen soluciones alternativas. (Delval  i Kohen ,2008, p.40). 
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Una realitat econòmica sobre la que Delval (1987) reconeixia la dificultat 

del seu aprenentatge i ensenyament: 

 No hay ni que decir, que la realidad económica es muy compleja  y 

que, muchísimos  de los problemas económicos  que se nos mencionan todos 

los días en los medios  de comunicación, apenas son entendidos por la 

mayoría de los no expertos. No nos explicamos las crisis económicas 

mundiales, ni las oscilaciones del dólar, ni los cambios en el precio del  

petróleo,  ni  la caída de la bolsa (p.23). 

 

Podem dir que en l’actualitat ha crescut la distància entre el món 

econòmic i la comprensió de la ciutadania del seu funcionament, amb nous 

conceptes com prima de risc o preferents que resulten molt abstractes.   

Fer el pas al món de les finances i dels diners encara és difícil a l’etapa 

secundària (Denegri, Gempp, Del Valle, Etchebarne i González, 2006; Denegri, 

Etchebarne i Martínez, 2007). Una solució que hem escoltat a les nostres 

classes de Batxillerat, fins i tot als adults, és “fabricar més diners”. De fet al 

carrer, les persones que proposen aquesta solució, no contemplen els 

inconvenients inflacionaris. Els assumptes financers, la banca, els tipus d’interès 

han sigut objecte de recerca de les investigacions de Jahoda (1979, 1981, 

1983, 1984), Furth (1980), Jahoda i Woerdenbagch (1982),  Ng (1985), Wong 

(1989), Delval (2013), Delval i Denegri (2002), Delval i Kohen (2010) i Denegri, 

Etchebarne i Martínez (2007).  

Als anys 80, Jahoda aprofundeix en les nocions sobre els guanys i la 

banca financera, amb alumnes de 6 a 16 anys d’Escòcia (1979), Holanda 

(Jahoda i Woerdenbagch, 1982) i Zimbawe (1983). L’estudi mostrava resultats 

similars als tres casos, de manera que un exigu percentatge, els alumnes que 

es trobaven entre els 14-16 anys reconeixien la lògica racional del 

funcionament del banc: préstecs a un interès superior que l’ofert als dipòsits 

dels estalvis dels clients. Es tracta de conceptes complexos, d’un entramat de 

transaccions que resulta abstracte per als adolescents. Estan acostumats als 

intercanvis físics, diners en metàl·lic per objectes, aleshores les accions, lletres 

de canvi, els valors, el món de les finances no són assimilats per tots 

ràpidament. 

No obstant la recerca de Jahoda (1983), encara que concretava els 

estudis piagetians retardant l’estadi de les qüestions d’economia financera a les 
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operacions formals, ja anticipava els estudis posteriors de NG, en observar que 

els grups d’adolescents de Zimbawe assolien la comprensió dels conceptes en 

anys posteriors respecte als nens escocesos: 

   Most Piagetian-type studies of cognitive development conducted with 

non-European children have found a ‘cultural lag’ in the achievement of 

concrete operations relating to physical or logico-mathematical concepts. It 

is contended that such relative backwardness is likely to be a function of 

lack of familiarity, so that it could be reversed in a domain where non-

European children have the advantage of greater experience. This was 

tested with a sample of African children in Harare with varying experience 

of parental or personal involvement in small trading, whose understanding 

of the concept of ‘profit’ was assessed in a role-playing situation. Results 

indicate that being active in trading makes for earlier grasp of the concept; 

moreover, the sample as a whole was shown to be significantly in advance 

of British children within the same age range (p.113). 

 

L’anàlisi comparativa reforçava la importància del context. Aquesta 

importància va ser corroborada per Sik Hung NG (1983), aconseguint superar 

qualsevol suposat prejudici etnocentrista que pogués existir a la investigació de 

Jahoda: si existia una distància cognitiva entre els joves britànics i els de 

Zimbawme, ara s’incrementava en favor dels de Hong Kong, ja que va observar 

a la seua recerca que els adolescents xinesos, adquirien un coneixement 

financer en edats anteriors als europeus. La resposta es trobava en l’entorn 

socioeconòmic. Hong Kong és un enclavament que per la seua situació 

geogràfica compta amb una tradició secular d’intercanvis comercials i de 

transaccions bancàries:   

 For a child growing up in such an environment,  it is unneccesary to 

differentiate the two spheres  in order to develop an appreciation of why the 

bank needs to make a profit (...) Socially, life would be difficult for them if 

they did not grasp socio-economic concepts  at an early age. Their maturity 

represents, in short, a case of socio-economic reality shaping (partly at 

least) socio-economic understanding (p. 220-221). 

 

El  factor cultural i l’entorn socioeconòmic són rellevants. Podem 

comparar aquest factor en clau internacional, de fet Shangai-Xina a l’informe 

PISA 2012 (Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic [OCDE], 

2014a) va obtenir 603 punts en l’apartat de l’educació financera, 60 punts més 

que el segon. En coherència amb aquests indicadors, seguint el rànquing PISA, 

trobem que en competència matemàtica (OCDE, 2014b) Shanghai-Xina (613), 
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Hong Kong-Xina (561), Xinesse Taipei (560) ocupen el primer, tercer i quart lloc 

en competència matemàtica i el Macao-Xina (538) el sisè. Resulta lògic que 

Xina, el país que més exporta del món, fomente una cultura econòmica major 

que altres països, de la qual els adolescents s’impregnen. Els resultats, fiquen 

en vigència l’estudi comparatiu de la investigadora Wong (1989) entre 

adolescents dels Estats Units i Hong Kong, en els que mostrava la distància en 

l’alfabetització financera entre tots dos grups. 

 Cal destacar la nova perspectiva donada per Bonn i Webley (2000), que 

a la seua investigació no estudiaven un grup d’adolescents d’un país de primera 

fila econòmica, sinó que es centraven en els nois i noies sudafricans. 

Corroboraven la incidència del medi econòmic en la comprensió dels conceptes i 

problemes econòmics, al falsacionar, en termes popperians, els treballs de NG 

(1985) i Wong (1989). Al seu estudi 225 sud-africans de 7 a 14 anys realitzaren 

diferents qüestionaris per esbrinar el grau d’alfabetització econòmica, veient 

que aquells que vivien en un medi rural tenien una menor comprensió de 

l’entramat financer, del paper dels bancs, la relació amb els clients... això 

deixava palés, confirmava, com als treballs de Ng (1985) i Wong (1989) que el 

context sociocultural podia afavorir estimular o predisposar als adolescents a 

una major recepció i celeritat en comprendre la dinàmica financera, els seus 

agents i relacions. A la vegada també, però podia ocórrer al revés, un medi 

sense estímuls visuals, físics, ni arrelament bancari a l’economia de la regió, 

converteix el món de les finances en un aspecte estrany, anòmal i per tant més 

difícil d’assumir i reflexionar sobre ell. 

El context és una sinergia o entrebanc segons la pregunta que ens 

formulem: hi ha nens de la ciutat que continuen pensant que el supermercat és 

l’origen dels aliments, que no provenen del camp, mentre que nens que viuen 

en un àmbit rural posseiran un major coneixement sobre el sector primari i per 

lògica buits sobre el sector terciari. 

A l’àmbit castellà, a Espanya i Xile, s’han aplicat els models i tipus de 

recerques iniciades per Jahoda amb resultats semblants (Delval i Echeita, 1991; 

Delval i Denegri, 2002a; Delval i Denegri, 2002b; Denegri, Etchebarne i 

Martínez, 2007).  
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Els estudis de Delval i Denegri (2002a, 2002b) se centraven a estudiar 

les idees dels alumnes sobre la fabricació dels diners, sobre una mostra de 110 

alumnes de 6 a 16 anys, 10 alumnes per cada grup d’edat, repartits 

equitativament entre xics i xiques i provinents de famílies de classe mitjana. 

Establien 3 nivells a partir de les respostes que evolucionen des del nivell 1 

caracteritzat per respostes on el desig guia la regulació dels diners: hi ha tants 

diners com els que cal per a complir les voluntats, si es vol comprar una joguina 

es fabriquen més diners; el nivell 2 aquest és fonamentalment el centrat en 

alumnes de 12-13 anys que ja entenen, en la major part, que hi ha una única 

fàbrica que elabora els diners i que aquesta depèn de l’Estat, també que no 

poden existir fàbriques privades, ja que serien il·legals, això seria falsificar 

diners. El nivell 3 dota de major coherència les idees del nivell 2, hi ha un salt 

qualitatiu, les contradiccions són menors i quan hi són, es nota el seu 

coneixement hipotètic-deductiu, es plantegen les possibilitats-dificultats de la 

finitud/infinitud dels diners, de la relació i flux entre encunyació-Estat-bancs. 

La recerca de Denegri, Etchebarne i Martínez (2007) va conjuminar totes 

les variables (nivell sociocultural de l’alumnat i espai geo-econòmic) dels treballs 

anteriors, per poder validar o refutar un paral·lelisme amb altres països. Varen 

comptar amb 159 adolescents escolaritzats de 14 a 18 anys, de barris diferents, 

uns de nivell socioeconòmic alt i amb molts bancs al seu paisatge urbà (84 

alumnes), i altres de barris de la perifèria o àmbit rural, on les famílies eren 

més desafavorides en els seus recursos i la presència d’entitats financeres era 

mínima i en alguns casos nul·la (75 alumnes). Els resultats presentats 

mostraven la influència del context: Los resultados indicaron mayores niveles 

de comprensión en los sujetos pertenecientes a niveles socioeconómicos medio 

y alto, residentes en ciudades multifinancieras, y una pobre comprensión en los 

jóvenes de nivel socioeconómico bajo, residentes en ciudades con sistema 

financiero limitado (Denegri, Etchebarne i Martínez, 2007, 138). De fet un 30%, 

quasi pràcticament tots els alumnes de 14-15 anys, tenien una visió del banc 

com dipositari dels estalvis, i distribuïdor dels diners, però sense contemplar les 

condicions que comporta un préstec (interès, termini per retornar-lo, demora, 

etc.) i quan se’ls feia reflexionar i se’ls preguntava què feia el banc quan no li 
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quedaven diners per prestar -després de fer-ho suposadament de manera 

altruista- responien que l’Estat els tornava a donar més; mentre que el 48%, 

majoritàriament els alumnes de 17-18 anys, sí que reconeixia la capacitat de 

l’entitat per generar interessos en els estalvis i per demanar interessos majors 

en els crèdits. D’aquest 48% (76 alumnes), el 37,3% (28) pertanyen als estrats 

socials mig-baix i amb poca activitat financera, i el 51,1% (43) pertanyien a 

famílies amb més recursos i a districtes amb preeminència del sector terciari.  

 Tots dos grups de l’estudi de Denegri, Etchebarne i Martínez (2007) 

havien sigut sotmesos a una entrevista i la informació obtinguda va ser tractada  

qualitativament a partir de les següents preguntes:   

 1.- Què són els bancs? Què fan? Per a què serveixen? 

 2.- A qui li pertanyen els bancs? 

 3.- D'on obtenen diners els bancs? 

 4.- Els bancs poden fabricar diners? 

 5.- Poden demanar a la Casa de la Moneda que li'l facen? Què han de 

fer? 

 6.- Aqueixos diners li'l donen o ho compren? Com ho paguen? 

 7.- Què fa el banc amb els diners? 

 8.- Les persones poden portar els seus diners al banc? Què fa el banc 

amb eixos diners? 

 9.- Quan la gent guarda els seus diners en el banc li retornen després 

el mateix, més o menys? Per què? 

 10.- Què pot fer una persona si necessita més diners? (Es donen 

exemples: comprar una casa, un acte, etc.). 

 11.- (Si el xiquet esmenta sol·licitar un préstec bancari): Ha de 

retornar el mateix, més o menys que el que li van prestar? Per què? 

Podem extrapolar els resultats d’aquestes investigacions al que 

possiblement ocurrirà en la nostra investigació. Hem de pensar que el nostre 

IES es troba a Benidorm, una economia marcada pel sector terciari, centrada 

en els serveis lúdics, negocis vinculats a la nit, al turisme... ja veurem com 

afecta aquest factor i si el context té tanta incidència com la d’aquestes anàlisis 



 La crisi econòmica a l’aula: les representacions socials dels nois i les noies. 

 
69 

anteriors, en el seu coneixement dels conceptes vinculats a l’economia 

(immobiliària, hostaleria, oci...).  

Les nocions econòmiques que aprenen a l’escola, són el primer marc 

teòric que assenyalàvem havíem de tenir present per saber quin bagatge de 

coneixements posseeixen i, aleshores, com encabiran i donaran sentit al 

fenomen de la crisi econòmica a les seues estructures comprensives.  

Les conclusions de la recerca de Vera i Cubillos (2010), centrada en 

l’espai urbà, reforcen la tesi de Bonn i Webley (2000), en el sentit que el 

paisatge urbà  o rural, la seua fisonomia, els seus edificis, institucions guarden 

relació amb el que saben els alumnes, ja que nodreix el seu imaginari, fins i tot 

el aspectes més visibles poden condicionar en les etapes de primària la seua 

percepció de la realitat econòmina predominant (Travé i Delval, 2009). Cada dia 

ens sorprenem més de com nens i nenes, d’edats més avançades del que puga 

parèixer,  desconeixen, fins i tot no es plantegen, d’on provenen les fruites, les 

verdures o els ous. Aquest cas és paral·lel a la desaparició de l’horta de la 

ciutat.  Vera i Cubillos (2010), preguntaven a 75 alumnes de 3r ESO d’un zona 

de baix perfil socio-econòmic sobre la dificultat d’una sèrie de conceptes i si 

eren capaços  de definir-los. Els conceptes `barri´ i `barraques´ eren els més 

fàcils per a ells,  se debe en gran medida a que dichos conceptos se relacionan 

con la experiencia directa, ya que se refieren a fenómenos que son percibidos 

por los sentidos de manera concreta (Vera i Cubillos, 2010, 13), mentre que 

`CBD´ i `megalòpolis´ els qualificaven dels més difícils, lògic en un barri de la 

perifèria amb pocs recursos. 

 

 

 2.3.2. Les conclusions dels estudis sobre l’ensenyament i 
aprenentatge de l’economia 

 

    Les conclusions, des de l’òpica del que serà la nostra recerca, ens 

suggereixen que els alumnes de 13-14 anys -pràcticament 2 anys més que els 

que varen protagonitzar el nostre subjecte d’estudi al TFM a 2n ESO- es troben 

a cavall entre els preadolescents que encara tenen una visió innocent del banc, 

pròxima a un benefactor, ni cobra per prestar diners ni ofereix cap reclam o 
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regal per atraure’ls. Els alumnes de 17-18 anys (Batxillerat) en canvi, sí que 

reflexionen sobre el benefici i les motivacions que hi ha darrere de les accions 

bancàries. Com argumenten Delval i Denegri (2002a, 2002b), els seus 

coneixements, les seues idees són contradictories, però ja tenen una plena 

capacitat de raonament i de realitzar-se plantejaments hipotètics-deductius, per 

aquest motiu amb les preguntes ben formulades, s’adonen de les 

contradiccions, i cerquen explicacions que facen comprensible el funcionament 

del sistema bancari i les actituds dels seus protagonistes: des del client que 

renuncia a comprar-se un cotxe per dipositar els estalvis, fins al que recorre al 

banc per poder comprar-lo. Aquests estudis ens demostren que seguint 

l’esquema evolutiu piagetià (Piaget, 1983), les capacitats de cada edat 

esdevenen clau per a la comprensió de la realitat, des d’entendre nocions 

concretes o abstractes, fins a emetre judicis de valor, crítics o propostes 

creatives, però també cal considerar el context, la cultura capitalista en la qual 

conviuen, les idees comercials amb les quals estan en contacte, així com 

l’escenari físic. En aquest sentit, Benidorm, la localitat on se situa el nostre IES, 

és un ecosistema humà i econòmic molt peculiar que caldrà tenir molt en 

compte tant a l’hora de confeccionar les nostres eines i instruments d’anàlisi 

com en la interpretació dels resultats. 

   Variables com el nivell socioeconòmic, el gènere o el treball dels 

progenitors (Denegri i Palavecinos, 2003; Padilla, Garcia i Suárez, 2010), 

resulten clau en les RS sobre l’economia i el seu l’aprenentatge. 

 

2.4. L’educació financera: una solució coherent a llarg termini? 

   Com molts altres alumnes, els del nostre IES han rebut classes a 

secundària d’Educació Financera. És cert que es tracta d’una demanda des de la 

DCS que té les seues reivindicacions des de molt abans de la crisi (Travé, 1997; 

Mari, 2000; Pagès, 2005a), però la seua promoció i implantació ha sigut 

portada per institucions no educatives i amb criteris i objectius ben diferents. 

Hem de contemplar les nocions que han rebut a les classes sobre l’entramat 

financer com una font de les seues idees sobre la crisi econòmica. 
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   Fem memòria. L’any 2012 es presentava l’informe PISA 2012: 

Assessment and Analytical Framework Mathematics, Reading, Science, Problem 

Solving and Financial Literacy (OCDE, 2012) el primer que avaluava la 

competència financera dels joves, en aquest cas alumnes de 15 anys, que en el 

nostre país es troben a les portes legals del mercat laboral, de cobrar la seua 

primera nòmina i de poder obrir el seu compte bancari. La competència 

financera es defineix així:  

La competència financera fa referència al coneixement i comprensió dels 

conceptes i riscos financers, i a les destreses, motivació i confiança per 

aplicar aquest coneixement i comprensió amb la finalitat de prendre 

decisions eficaces en diferents contextos financers, millorar el benestar 

financer dels individus i la societat, i permetre la participació en la vida 

econòmica... (OCDE; 2012, 12).        

  

L’avaluació de l’informe PISA (OCDE, 2012) explora les seues habilitats 

en 4 camps: 1) diners i transaccions, 2) planificació i gestió de les finances, 3) 

risc i benefici i 4) panorama financer, amb problemes que van des de 

comprendre una nòmina, advertir quan poden ser víctimes d’un frau bancari, 

calcular les despeses i decidir quines són prioritàries o secundàries, esbrinar els 

avantatges d'un crèdit o l'altre...  

Dos anys després se celebrava el congrés PISA `Finanzas para la vida´ 

(Madrid, 2014) per principalment fer comprensibles les eines i instruments que 

s’utilitzaren per calibrar la competència financera. Cal assenyalar que encara 

que es van lligar en molts aspectes a la competència matemàtica, moltes 

qüestions eren obertes, i malgrat que havien de treballar amb variables 

numèriques, les respostes exigien que feren plantejaments raonats, supòsits i 

imaginaren el problema en diferents contextos: a l’hora de comprar al mercat 

per kilos o basquets al mercat, interpretar una nómina bancària, la tendència de 

les accions a la Borsa1... Es tracta d’introduir a l’alumnat en la comprensió de 

l’Economia, però també de l’economia real, dels seus problemes quotidians: 

comprender las páginas centrales de cualquier diario, entender los titulares de 

cualquier telediario o, en un futuro un poco más lejano, llevar a cabo el cálculo 

                                                 
1
 Es poden consultar en detall els exercicis que havia de resoldre l’alumnat per avaluar la seua 

competència financera http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012-
financiera/marcopisa2012-financiera.pdf?documentId=0901e72b8193c3b6 

http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012-financiera/marcopisa2012-financiera.pdf?documentId=0901e72b8193c3b6
http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/internacional/pisa2012-financiera/marcopisa2012-financiera.pdf?documentId=0901e72b8193c3b6
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de la cuota de su hipoteca o de la tasa de interés anual (González i Pagès, 

2010, p.54). 

L’alfabetització financera esdevé clau en el món actual per als 

econociutadans, però com molt bé ens recorda Santisteban (2008)   

comprender el mundo requiere conocimientos sobre economía, pero sin 

olvidarnos que el saber no puede separarse del saber ser, sino que cualquier 

tipo de interpretación implica unos valores (p.17). És cert que la crisi no seria 

tal si els ciutadans conegueren on fiquen els seus estalvis, llegiren i 

comprengueren amb la minuciositat que demana les condicions d’una hipoteca 

o simularen els seus possibles escenaris sociolaborals i la seua solvència en 

cadascun, però no és menys cert que és la competitivitat despietada la que 

explica que tants ciutadans hagen sigut enxampats amb les preferents o que 

els fons d’inversió tingueren tants actius tòxics amagats. Els més sabuts, amb 

més competència financera, les agències de qualificació, marcades per la 

voracitat d’enriquir-se no van ser competents ni equànimes, aleshores no és 

qüestió de «saber» sinó de «saber ser». Urgeix tant alfabetitzar econòmicament 

als ciutadans com regular i controlar el mercat financer. L’Educació Financera 

no pot tenir com a objectiu que els alumnes confien cegament en el sistema 

bancari, sinó que siguen prudents i crítics per poder prendre decisions 

responsables. 

Aquesta reflexió de Santisteban (2008 i 2013) ens fa veure els vincles 

amb l’Educació Per a la Ciutadania (EPC). Totes dues es relacionen, 

s’imbriquen. Abans de la crisi els manuals de ciutadania en general i els 

currículums, aprofundien fonamentalment en la formació en valors i drets del 

ciutadà, però de vegades es queia en una perspectiva més propera al 

iusnaturalisme i al dret civil (1. Continguts comuns. 2. Relacions interpersonals i 

participació, 3. Deures i drets dels ciutadans, 3. Les societats democràtiques del 

SXX. 5. Ciutadania en un món global) i que no contemplava els interessos 

econòmics dels ciutadans o els delictes econòmics que poden sofrir.  

El concepte competència financera continua tenint un caràcter massa 

funcional, es prima ser competent, però no ser reflexiu dels nostres actes més 

enllà del guany o de la pèrdua de la inversió. Sembla que només cal ser reflexiu 
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quan l’operació surt negativa, però el cert és que les accions positives, la 

conjuntura alcista, la tendència especulativa ens apropava cada vegada més a 

un forat negre: Muchos avisaron de que eso era un disparate, (…) pero les 

respondían que ‘eran unos aguafiestas o que el mercado se regularía sólo 

(Tortella, 2009, p.99).  En aquest sentit els temes transversals plantejats a la 

LOGSE (1990), ja s’anticipaven implicant a totes les àrees en l’Educació del 

Consumidor.  

El cert és que el concepte educació financera ha sigut catapultat al debat 

públic per la realitat actual. Encara que ens centrem en l’Espai Educatiu 

Europeu (EEE), es tracta d’una preocupació global dels països capitalistes més 

desenvolupats, com ho denota l’esmentat informe PISA a l’OCDE (2012), a Gran 

Bretanya el programa FSA (2008) i el projecte `Money Smart´ del Federal 

Deposit Insurance Corporation (FDIC, 2015).  

En certa mida, la crisi ha accelerat aquesta urgència per introduir i 

avaluar la competència econòmica, quan realment des dels organismes polítics 

es trobava en una fase embrionària (Blanco, 2015). Recorde’m que el Projecte 

d’Educació Financera de l’OCDE data de l’any 2003, amb l’objectiu únicament 

d’identificar l’estat de la qüestió. Aquestes primeres conclusions es replegaren 

en l’Estudi sobre Educació Financera (OCDE, 2005), recomanant la Comissió 

Europea la incorporació als plans d’ensenyament dels països europeus en l’any 

2007.  

Cal esperar fins a l’any 2008, quan s’aplica  el 1r Pla Nacional d’Educació 

Financera a Espanya, implementat durant el quinquenni 2008-2012, amb la 

finalitat d’alfabetitzar a l’alumnat. El problema d’aquest programa és que no ha 

resistit la pressió de la conjuntura econòmica. Pensem que s’aplica l’any 2008, 

l’any 0 de la crisi, amb uns objectius construïts des de l’any 2003, des d’un 

context ben diferent. De fet algunes experiències portades a les aules eren 

inapropiades i poc sensibles amb el moment, sense cap anàlisi crítica. Així, 

mentre les hipoteques subprime anaven plenant d’actiu tòxics els mercats 

financers, els alumnes simulaven ser brookers i compraven accions, sense 

realment tenir coneixements de les empreses, tota una irresponsabilitat i a més 

únicament identificaven l’èxit amb obtenir plusvàlues, el que feia que es 
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decantaren per les tendències alcistes. En un moment en què l’especulació, el 

risc sense paracaigudes, la barra lliure dels préstecs de les caixes d’estalvi 

havien generat una bombolla immobiliària que es punxava arrossegant tots els 

altres sectors. En el millor o pitjor dels casos s’acompanyava aquesta activitat 

d’una visita a la Borsa de la ciutat, però no es conscienciava que darrere de les 

accions, de valors numèrics i gràfics, hi havia treballadors i les seues famílies. 

Cal recordar que en aquest context el suposat trader de la City londinenca, 

Alessio Rastani, feia confessions execrables com que “la crisi em fa molt feliç...  

Cada nit em vaig al llit somiant amb una nova recessió, això és una oportunitat 

per fer diners... Pense en una nova recessió i tinc un orgasme” (Rastani, 2011).     

Les entitats encarregades de portar a terme l’alfabetització financera, de 

realitzar la transposició de les recomanacions de l’OCDE a la societat espanyola 

són el BE (Banc d’Espanya) i la CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors). 

Es tracta de les dues entitats encarregades en el seu dia de supervisar als 

bancs, atorgar la concessió de préstecs a immobiliàries com Martinsa-Fadesa o 

Colonial, i la Borsa que va donar el seu beneplàcit als comptes de Bankia per la 

seua eixida al parquet, qualificant-la com “molt positiva”. 

Com podem veure al quadre següent es tracta de difondre i transmetre 

la competència financera a tots els grups de la població nens, adults i jubilats, 

emprant les diferents eines i recursos. Així el web www.finanzasparatodos.es es 

va convertir en el seu mitjà de referència, mentre que la comunicació amb els 

centres docents es concreta en aportar recursos i materials mitjançant el portal 

http://www.finanzasparatodos.es/gepeese. Ací trobaven jocs, passatemps, 

glossaris, problemes matemàtics, però cap referència a problemes ètics o 

dilemes. Com abans hem dit, els centres escolars alacantins realitzaren una 

activitat d’economia financera amb el seu alumnat de Batxillerat consistent en 

comprar valors a la Borsa i veure la seua evolució, sense plantejar-se si 

l’empresa havia marxat a un país amb menys costos de producció, si 

preservava el medi ambient o si pagava un sou just als treballadors. Només 

interessava el benefici obtingut en la simulació. Valors (econòmics) sense valors 

(ètics).  
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En la mateixa línia el programa EFEC (Educació Financera a les Escoles 

de Catalunya), centra els seus cinc tallers que es presenten al seu web: 

 Administrant els teus diners (gestió dels pressupostos personals) 

 Endeutar-se amb seny (productes de crèdit i com evitar el 

sobreendeutament). 

 Inversió intel·ligent (característiques i com seleccionar productes 

financers d’estalvi i inversió). 

 Els dubtes quotidians d’en Jaume (situacions financeres quotidianes: 

consum intel·ligent, apartats d’una nòmina, pagaments on line i alguna 

referència als tipus de canvi). 

 Finances per a la vida (introducció a la planificació financera personal i a 

l’estalvi a llarg termini). 

Un aprenentatge molt funcional i utilitarista des de la lògica capitalista, 

però allunyat dels valors que propugnaven els temes transversals i la presa de 

consciència que reclamava Santisteban (2008).   

Una de les institucions públiques que treballa molt estretament amb la 

CNMV i el BE és la Direcció General de Segurs i Fons de Pensions (DGSFP), el 

que ha portat a molts a veure en el foment de la cultura de l’estalvi una 

advertència a les noves generacions, davant les dificultats de cobrar les 

pensions i en el marc del retard de l’edat de jubilació dins de la crisi de l’Estat 

del Benestar. 

 



La crisi econòmica a l’aula: les representacions socials dels nois i noies. 

 

 74 

 

Taula I. Pla d’Educació Financera 2008-2012 (CNMV, 2008) 
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El segon Pla Nacional d’Educació Financera 2013-2017, es desenvolupa 

durant l’elaboració d’aquesta recerca. Té com la seua principal novetat la 

implantació de l’assignatura d’Educació Financera. Així el Reial Decret 

126/2014, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Primària 

incorpora l'Educació Financera com a contingut mínim integrat dins de Ciències 

Socials: 

 A través de los contenidos del  Bloque 3, Vivir en sociedad, será 

posible iniciar un proceso de comprensión acerca de las formas de 

reconocer las características de los distintos grupos sociales, respetando y 

valorando sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se distribuyen 

en el espacio físico, de qué manera se distribuye el trabajo entre sus 

miembros, cómo se producen y reparten los bienes de consumo, la vida 

económica de los ciudadanos, la capacidad emprendedora de los miembros 

de la sociedad y el estudio de la empresa, que comprenderá la función 

dinamizadora de la actividad empresarial en la sociedad, la organización 

social, política y territorial y el conocimiento de las instituciones europeas, 

la población, los sectores de producción, y educación financiera elemental. 

Con los siguientes contenidos: Educación financiera. El dinero. El ahorro. 

Empleabilidad y espíritu emprendedor. La empresa. Actividad y funciones. 

(BOE 2014, p.19372).  

 

 

Ja s’han portat a terme programes de col·laboració amb instituts de 

secundària per als diferents nivells, són els centres els que durant el 1r Pla 

Nacional d’Educació Financera 2008-2013, es varen inscriure, rebent materials, 

participant en els tallers, concursos... i tractant en classe els objectius referents 

a l’estalvi, inversions, cobrament de nòmines, sol·licitació d’un préstec... 

Algunes comunitats, com la valenciana oferiren des del curs 2015/16, 

l’assignatura Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial en tots els cursos 

de Secundària, amb dues hores de 1r a 3r ESO i tres hores a 4t ESO dins de 

l’opció d’ensenyaments aplicats.  

Aquesta és una tendència conservadora dels plans d’estudi que resulta 

molt difícil de comprendre en un moment en què es porta a terme la supressió 

de l’EPC i la reducció d’hores de Filosofia, dues de les assignatures capitals en 

fer una interpretació crítica de la crisi, del paper dels bancs i de les polítiques 

econòmiques dels Estats més enllà de l’enfocament economicista de la CNMV, el 

BC i l’OCDE. 
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Malgrat aquesta postura oficial de les institucions educatives, com hem 

vist els pedagogs i docents (González, 2010, 2013, 2015; Pagès 1997, 2005b, 

2010, 2011, 2013, 2015; Pastor, 2012; Ross i Vinson, 2012; Santisteban 2008, 

2011, 2013; Souto i López, 2016) advoquen per fer de l’escola una finestra 

oberta a la societat i un lloc de discussió on es tracten dilemes i qüestions 

polèmiques. Un plantejament llunyà de la visió edulcorada del món des de les 

entitats financeres, i que se pretén en aquest bloc de continguts de l’Educació 

Financera introduït a l’educació primària. No oblidem que, fins i tot, molts 

especialistes es mostren contraris a aquesta presència dels temes econòmics a 

aquest nivell de primària, una etapa en la qual resulta difícil la comprensió de 

conceptes complexos (Blasco i Bosch-Princep 2014; Nomen, 2010), però fàcil 

modelar i adoctrinar el seu pensament, por ello tenemos que pensar que 

nuestros alumnos de Primaria apenas podrán vislumbrar los problemas y las 

causas de la crisis económica... sólo los adolescentes a partir de 15 o 16 años 

empiezan a entender fenómenos de interacción (Delval i Kohen, 2010, p.50). 

De totes maneres, encara que no es tracten al currículum stricto sensu 

els problemes profunds de la crisi econòmica, ni les responsabilitats dels 

diferents actors, les Ciències Socials són flexibles i permeables a aquestes 

sensibilitats que escapen del control oficial. Així hi ha grups de treball 

(ASKLEPIOS, GEA-CLIO, GREDICS, GEA-CLIO o l’Associació de Mestres Rosa 

Sensat) que avant la lettre i de l’oficialitat del concepte educació/competència 

financera, centralitzaren els problemes econòmics, la desigualtat, la pobresa, la 

globalització, els drets econòmics dels ciutadans... entre les seues propostes 

didàctiques. Des del treball per competències ja s’aconseguia l’objectiu de 

l’alfabetització financera dissenyat pel Pla Nacional d’Educació Financera 2008-

2012 i des dels problemes socialment rellevants s’enfocava als temes actuals i 

propers.   

No només en articles de reflexions didàctiques, sinó també des de 

l’experiència de l’aula es camina en una direcció crítica, com reflecteix la 

proposta de Jordi Nomen als nois i noies de 3r ESO (2010) on es treballen els 

sentiments i actituds com “supèrbia” o “imprudència” per comprendre la crisi i 

se’ls proposa reflexionar sobre els bancs i altres entitats financeres, els turistes, 
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els especuladors (...) i realitzar grups de discussió on han de ficar-se en la pell i 

defensar des del seu rol i interessos, el paper de: 

• El representant de l’Estat endeutat. 

• Representant dels aturats. 

• Representant dels empresaris. 

• Representant dels treballadors. 

• Representant de les entitats financeres 

• Representant dels especuladors. 

  Aquesta, sí que és una forma plural i rigorosa d’enfrontar-se a l’estudi de 

la crisi amb l’alumnat. Cal recordar que la introducció del bloc “Viure en 

societat” en les Ciències Socials de primària, no plantejava les causes de la crisi, 

ni cap element pejoratiu sobre el mercat financer –era totalment asèptic- ni per 

descomptat la figura de l’especulador com en el treball de Nomen (2010), de 

fet es complementa amb la visita dels banquers als CEIP i IES per mostrar les 

bonances del mercat financer i humanitzar els bancs.  

Segons Delval i Kohen (2010) el grau de comprensió i el tipus 

d’operacions relacionals que són capaços de fer els alumnes són molt limitats, i 

a la vegada molt diferents, si es tenen 12, 14 o 16 anys. No sembla que els 

banquers tinguen en compte aquestes circumstàncies, quan l’explicació de les 

preferents ha generat tanta confusió i no han sigut capaços d’informar 

correctament als clients.   

 

  

Imatge II. El conseller delegat del Banc BBVA, Àngel Cano, explicant 

conceptes financers al Col·legi Natzaret. (EFE, 10 de març de 2015).   



Les perspectives de futur dels nois i les noies. 

 
78 

 S’ensenya a invertir, de vegades de manera immoral. Un dels 

continguts, el 9, es titula “Haz crecer tu dinero” –recordant l’eslògan de Bankia 

quan va eixir a Borsa: Converteix-te en banquer!2- però no es nomenen les 

preferents ni les il·legals clàusules del sòl, en un moment en el qual altres 

entitats com ADICAE desenvolupen programes paral·lels que persegueixen 

preparar al consumidor i prevenir-lo. Comparem els temes que aborden al seu 

web per veure la diferència:  

Aprenda a ser un Consumidor Crítico con Adicae: Los derechos de los 

Consumidores (Los problemas de los consumidores ante los grandes temas de 

consumo: sector energético, compras a distancia, telecomunicaciones y clásulas 

abusivas. Servicios financieros y protección al consumidor: créditos rápidos, 

sobreendeudamiento y ahorro. Mecanismos de reclamación de los 

consumidores: aprende a reclamar. Activismo y Movimiento de los 

consumidores: defensa de los derechos de los consumidores) 

Acción judicial colectiva y cláusulas abusivas: Normativa comunitaria y 

nacional en contratación a distancia. Novedades en los Derechos del 

consumidor. ¿Avances reales o papel mojado? Clausulas Abusivas, entiende su 

naturaleza, controles y efectos en el contrato. Acción Colectiva. Análisis de la 

tutela colectiva de consumidores y usuarios3.     

  L’educació financera, l’alfabetització de l’homo economicus, potser no té 

els objectius tan immaculats com ens adverteix Apple (1982, 1986, 1996) 

Creo que empezamos a ver más claramente una serie de cosas que 

antes estaban mucho más oscuras. Conforme empezamos a entender de qué 

modo actúa la educación en el sector económico de una sociedad a fin de 

reproducir aspectos importantes de la desigualdad, vamos también 

descubriendo una segunda esfera de importancia en la que opera la 

enseñanza (…) y aquí cobran mucha fuerza algunas de las interpretaciones 

económicas, ayudan a crear personas (con los valores y significados 

apropiados) que no ven otra posibilidad seria que el conjunto y cultural 

ahora existente (Apple, 1986, pp.13-17).   

 

Sembla que Apple es refereix al preàmbul de la LOMCE (2013), que 

exposàvem al principi (p.30). 

                                                 
2
 https://www.youtube.com/watch?v=6zXR43hsy5o 

3
 http://educacionfinanciera.adicaeonline.es/ 

https://www.youtube.com/watch?v=6zXR43hsy5o
http://educacionfinanciera.adicaeonline.es/
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D’igual manera que l’alfabetització no implica saber pensar, l’alfabetització 

financera no comporta saber actuar econòmicament. Ara més que mai es fa 

imprescindible una ciutadania perillosa (Ross i Vinson, 2012), ciutadans 

lliurepensadors, amb capacitat crítica tant cap a l’Estat com contra el propi 

model socioeconòmic, ciutadans reflexius que es qüestionen quina informació 

reben i per què, a més d’anar seguit d’una actitud compromesa que porte eixes 

bones intencions a la pràctica. Les persones demostren la seua ciutadania amb 

la capacitat per a intervenir en la societat que els ha tocat viure, per millorar el 

món cap a la justícia social, respondre al model dominant, hegemònic i 

ideologitzat que controla les imatges, representacions i construccions de la 

realitat que emanen des del poder. En aquest sentit Marx (1991) ja ens 

advertia a mitjan del segle XIX, que la ideologia era la propaganda que difonia 

la classe dominant, l’elit, per perpetuar-se al poder. Consistia a estendre els 

seus valors i manipular a la majoria, fins al punt de què aquests amb les seues 

actituds (consumisme, reduir la seua participació a votar cada quatre anys, 

defensa dels valors tradicionals, continuisme...) reprodueixen el sistema. 

També als materials educatius s’amaga un clar component ideològic. 

Només cal pensar quins grups editorials hi ha darrere d’eixos materials, es 

tracta d’autèntics lobbys. Sense anar més lluny l’editorial McGraw-Hill i l’agència 

de qualificació de riscos Standard & Poor's (S&P), pertanyen al mateix grup, el 

que denota la confluència ideològica d’interessos econòmics i educatius. 

Aquesta és una de les funcions transformadores que atorguen a les 

Ciències Socials: guarden una mirada escèptica, sospiten dels que ens ve donat 

(Ricoeur, 1999) i propugnen, seguint la noció de ciutadania de Ross i Vinson 

(2012) la dérivee i détournement com tècniques per respondre críticament. La 

primera es refereix als moviments socials, als actes que arrosseguen un 

sentiment de la gent de canvi, d’acció, eixint-se de les vies tradicionals. 

L’espontaneïtat i utopia que va guiar el 15M és un exemple. Mentre que la 

détournement consisteix en una desconstrucció del llenguatge, donar la volta a 

les imatges i missatges de control que rebem per a convertir-los en una crítica 

bumerang. També l’acció de despertar les consciències crítiques amb propostes 

didàctiques com la de Nomen (2010) és una manera de treballar a favor d’una 
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ciutadania perillosa. El que ens porta a reflexionar sobre el paper del professor 

de relativista/reformador (Evans, 1991) que pren decisions, reta al currículum 

per explicar los dispositivos políticos, económicos y sociales ocultos que llevan a 

la injusticia y a la mala distribución de la riqueza y del poder. La finalidad de la 

teoría crítica es abiertamente emancipadora: los objetivos son iluminar, 

transformar y otorgar ciertos poderes a la Sociedad (Armento, 1997, p.4). 

 

 

         2.5. Relació educació econòmica i competència social i 

ciutadana: el paper dels mitjans. 

 

 El següent àmbit clau són els mitjans de comunicació. Al TFM els 

resultats ja mostraren que la majoria de conceptes els escoltaven a la televisió 

o als vídeos que veuen a internet. Les finalitats dels mitjans no són les de 

l’escola, no pretenen explicar, mostrar la multicausalitat, fomentar una anàlisi 

crítica i una visió oberta i revisable del coneixement. De fet la recerca mostrava 

que haver-los escoltat no era sinònim de dominar-los. 

Els anomenats gurus econòmics, economistes mediàtics, que 

aconsegueixen despertar l’atenció dels espectadors, des de les consignes de la 

televisió, missatges sensacionalistes i actuacions histriòniques per captar 

l’audiència, no semblen el millor canal explicatiu, si els receptors es limiten a 

creure i no contrasten la informació. Entre els gurus econòmics que analitzem, 

l’estil, el missatge, l’actitud, la telegènia... cal destacar Gay de Liébana, Emili 

Duró, Niño Becerra, Leopoldo Abadia, economistes mediàtics, que en un mitjà 

com la televisió, tenen major ressò des del seu histrionisme que per la convicció 

dels arguments. Sense oblidar que als debats econòmics i tertúlies intervenen 

polítics, ja que separar política i economia seria una tasca impossible, fins al 

punt que avui en dia quan els partits polítics presenten els seus programes, les 

mesures econòmiques que formulen monopolitzen el seus discursos. 

El sector audiovisual té una gran recepció entre els joves, no han vist 

totes les pel·lícules, però especialment El llop de Wall Street (Scorsese, 2013), 

sí que és coneguda per ells i reforça la idea dels banquers i brookers com 
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persones despietades: El Concursant (Salazar-Simpson i Cortés, 2007), Wall 

Street 2: els diners mai dormen (Stone, 2010), Males notícies (Curtis Hanson, 

2011), El Capital (Costa-Gavras, 2012), El llop de Wall Street (Scorsese, 2013), 

Wall Street (Scorsese, 2013), Money Monster (Jodie Foster, 2016) i 

documentals com Capitalismo, una historia de amor (Moore, 2009), Inside job 

(Ferguson, 2010), sense oblidar que els noticiaris amb relats de desnonats, 

persones anant a menjadors socials, treballadors acomiadats… influencien, unes 

molt més que altres, en les seues RS sobre la crisi i els seus protagonistes.    

 Les prediccions sobre l’economia són importants per als joves, perquè 

les vinculen al seu futur. L’economia continua sent en molts casos un àmbit 

complicat d’entendre, de manera que es diposita una certa confiança en els 

polítics, per no assumir responsabilitats i l’esforç de conèixer un món complex 

com és el de les finances, però quin grau de confiança tenen els joves en els 

polítics i en la política? 

Les macroenquestes realitzades des del CIS (Centre d’Investigacions 

Sociològiques [CIS], 2016) als joves ens indiquen que els adolescents no veuen 

en els polítics els líders de confiança per superar les dificultats, fins i tot 

consideren que la política és un dels problemes. Aquesta és una visió 

compartida també pels seus progenitors. Els motius d’aquesta situació que 

fomenten el seu pessimisme són els escàndols de corrupció, les contínues 

reformes de l’educació, l’augment de la taxa d’atur, l’encariment de les 

matrícules, la reducció de beques d’estudi... 

 Aquesta desafecció en la política és un dels grans problemes del nostre 

temps, sembla que per a molts joves ens trobem amb un mal endèmic, 

estructural i que les solucions caldrà cercar-les fora de la política o regenerant 

radicalment, des de l’arrel, el mapa polític i pot ser que el sistema. 

 La baixa participació en el sistema polític mitjançant les eleccions és 

evident, però cal recordar que la política no és únicament anar a votar, hi ha 

altres accions com col·laborar en institucions no oficials i mecanismes d’actuació 

com vagues, moviments com el 15M, les xarxes socials... (Benedicto,  2008). 
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2.5.1. La recerca sobre les representacions polítiques dels 
alumnes. Què diuen les enquestes? 

 
 

En un primer moment m’acostaré a les observacions generals que s’han 

fet des de la Sociologia i l’Antropologia Sociocultural a aquest tema, per a 

després concretar més la mirada sobre els estudis que des de la disciplina de la 

Didàctica de les Ciències Socials han concretat les dificultats de l’alumnat entorn 

dels conceptes justícia, representació política, ciutadania, etc. (Benejam, 1995; 

Oller i Pagès, 2007; Bruno, Barreiro i Kriger, 2010, 2011; Sant 2010; Canal, 

Costa i Santisteban, 2012; Canal i Sant, 2012; Casas, Sant i Pagès, 2011; Pagès 

i Sant, 2013), juntament amb les experiències que s’han portat a terme (Pagès, 

2004; Sant, 2012). 

 Les enquestes del CIS (2016) realitzades als ciutadans mostren l’escassa 

confiança en la política, i especialment en els partits i els seus membres. A l’inici 

del 2015, els polítics millor i pitjor valorats pels espanyols eren Pedro Sánchez, 

amb 3,68 punts per davant de Rosa Díez (3,66), Cayo Lara (3,53), Josep Antoni 

Duran i Lleida (2,72) i el president Mariano Rajoy, amb una nota molt deficient 

de 2,24 punts; d’igual manera la confiança en el govern era quasi nul·la, en un 

moment en què els principals problemes continuaven sent els econòmics, és 

més, els ciutadans consideraven que la política era un dels problemes (CIS, 

2016). Els resultats electorals de desembre del 2015 varen confirmar aquesta 

visió.  

Així a la pregunta oberta ¿Quin és el principal problema que existeix 

actualment a Espanya? ¿I el segon? ¿I el tercer?  Veiem que “La corrupció i el 

frau” eren el segon que responien com a principal problema, només superat per 

l’atur (52,1%). Mentre que un 55% dels enquestats de forma espontània,  

situaren “la corrupció i el frau” entre els tres principals problemes actuals, però 

el més preocupant era que “Els/Les polítics/ques en general, els partits i la 

política” eren el quart problema que apareixia entre els principals (21,8%), 

només superat per l’esmentat atur, la corrupció i frau i quasi a la par “dels 

problemes econòmics” (24,5%).  Com abans déiem sembla paradoxal, que els 
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polítics, en qui es diposita la confiança de prendre les decisions, se’ls vega a la 

vegada com a part del problema.   

 

 Primer 

Problema 

Segon 

Problema 

Tercer 

Problema 

Total 

L’atur 55,3 17,3 5,2 77,9 

Les drogues 0,1 0,1 0,0 0,2 

La inseguretat ciutadana 0,2 1,1 1,1 2,4 

El terrorisme, ETA - 0,1 0,0 0,1 

Les infraestructures 0,0 0,0 0,2 0,2 

La sanitat 1,2  5,7 4,6 11,6 

L’habitatge 0,0 0,6 0,6 1,2 

Els problemes de tipus econòmic 8,2 9,4 5,6 23,2 

Problemes relacionats amb la qualitat dels 

treballs 

0,8 2,2 1,5 4,6 

Problemes d’agricultura, ramaderia, pesca 0,0 0,1 0,1 0,2 

Corrupció i frau 14,5 17,7 7,1 39,2 

Les pensions 0,2 1,4 1,0 2,7 

Els/Les polítics/ques en general, partits i 

la política 

8,7 8,5 6,3 23,4 

Les guerres en general - - 0,0 0,0 

L’Administració  de Justícia 0,2 0,2 0,7 1,1 

Els problemes de tipus social 1,9 5,0 4,7 11,7 

El racisme  - 0,1 - 0,1 

La immigració 0,4 0,5 1,4 3,2 

La violència contra les dones 0,0 0,5 0,7 1,3 

Els problemes dels joves 0,5 1,1 0,9 2,5 

La crisi de valors 0,7 0,6 0,4 1,8 

L’educació 0,9 3,4 5,8 10,2 

Els problemes mediambientals 0,0 0,1 0,2 0,3 

El Govern i partits o polítics/ques concrets 1,5 1,0 0,4 2,8 

El funcionament dels serveis públics 0,0 0,2 0,3 0,5 
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Els nacionalismes 0,6 1,2 0,8 2,6 

Problemes vinculats amb les dones - 0,0 - 0,0 

El terrorisme internacional 0,4 2,2 3,0 5,7 

Les preocupacions i situacions personals 0,0 0,1 - 0,1 

Estatus d’Autonomia - - 0,0 0,0 

La Reforma Laboral 0,1 0,1 0,2 0,3 

Les retallades 0,1 1,1 1,8 3,0 

Els bancs - 0,4 0,4 0,8 

L’apujada de l’IVA - 0,4 0,1 0,5 

 

Taula II. Resultats a la pregunta: ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema 

que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (CIS, 2016).  

 

Aquesta enquesta va ser elaborada prenent tots els grups d’edat, la 

població en general, però què pensen els joves? En primer lloc caldrà precisar 

que les enquestes institucionals no contempleen els adolescents, ja que no 

tenen capacitat per votar; i l’altre aspecte és que “jove” s’estèn avui en dia fins 

als 30-35 anys, no tant per l’augment de l’esperança de vida, sinó perquè amb 

30 anys, de vegades es continua fent el que fan els joves: estudiar, rebre paga 

i viure a casa dels pares, sense capacitat econòmica per independitzar-se. 

  Eixe és un dels problemes que trobem a la recerca d’estudis, ja que l’ús 

indefinit “d’adolescents” i “joves” com a sinònims dificulta precisar les 

conclusions, en part és perquè són etapes que s’imbriquen, encara que 

l’adolescència està més delimitada per la psicologia. De totes maneres hem 

d’entendre que podem fixar uns límits biològics, però els ritmes evolutius físics i 

cognitius són particulars de cada individu així es tracta com a concepte d’un 

constructe cultural:  

        La adolescencia es generalmente definida como un período 

biopsicosocial entre los 10 y 20 años, aproximadamente. Es  una etapa en 

la  que tienen lugar importantes modificaciones corporales, así  como de 

adaptación a nuevas estructuras psicológicas y ambientales que conducen 

de la infancia a la adultez. Es importante destacar que la biología sólo 

plantea posibilidades o tendencias, algunas de las cuales son subrayadas 

por la  cultura, que crea “modelos juveniles” así  como crea “modelos de 

familia” u otros modelos. 
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        Hay, por tanto, distintas formas de ser y de vivir la adolescencia, por 

ello las  formas de expresar la adolescencia son tan variades (Silva, 2007, 

p.12). 

 

Analitzem els joves europeus-espanyols i catalans per veure si és un 

problema exclusiu o global. Els estudis sobre la participació i mobilització 

política de la joventut, des de la realitat macroeuropea fins a la més pròxima, 

coincideixen en molts aspectes, assenyalen que els europeus de 15 a 30 anys 

dels 27 estats integrants de la UE, també s’inclinaven per no anar votar en les 

eleccions del 2014 quan van ser entrevistats en l’any 2013. Una actitud que 

cada vegada es repeteix més, malgrat la idea prèvia que atorga a la joventut un 

caràcter revolucionari i actiu. Mentre que, també suposadament, amb el pas del 

temps i l’adquisició del benestar i l’acomodament els aburgesa sent més 

conservadors. 

         The countries with the highest proportions of respondents who are 

unlikely to vote in the 2014 European elections because they are 

uninterested in European politics and elections are Poland (65%), Sweden 

(63%), France (61%) and Bulgaria (60%) --Espanya registra un 46%-. The 

countries with the lowest proportion of respondents who say that this is a 

reason that makes them unlikely to vote include Cyprus (37%) and Italy 

(36%) (European Commission, 2013). 

 

L’apatia de la gent adulta i gran és compartida per ells i elles, amb la 

diferència, com després veurem, que la desconfiança és en la política 

bipartidista, ja que col·laboren en altres institucions i mecanismes d’actuació 

(vagues, 15M, xarxes socials...). 

En relació a aquesta abúlia, se’ls preguntava en l’enquesta Flash 

Eurobarometer 375 (Comissió Europea, 2013) a què es deuria la seua abstenció 

en les eleccions europees vinents i les seues respostes eren: 
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  Gràfic I: Reasons not to vote in the European elections in 2014 (European 

Commission, maig, 2013).  

 

A Catalunya l’enquesta de participació i política realitzada l’any 2011 

sobre la població entre 15 i 29 anys (Soler, 2013), mostra el rebuig a la política 

institucional; mentre que el voluntariat que implica un cert idealisme i l’acció 

per canviar les coses, està fonamentalment lligat als joves i les seues tasques 

altruistes. No podem traçar un perfil homogeni, ja que malgrat la implicació de 

molts joves, un 26,5% té una actitud passiva, es troba desencantat de la 

política; mentre que un percentatge semblant el 24,3% veuen en els canals 

tradicionals de participació política una eina transformadora que els complau. 

Com abans déiem el 39% participa en accions de voluntariat, fóra dels partits 

polítics, des de grups de boy scouts fins ONGs.  Finalment el 10,5% es poden 

classificar com multiactivistes, en contrast amb els que estan desganats. 

En aquesta línia l’Institut de la Juventut (INJUVE) publicava Jóvenes, 

Actitudes Sociales y Políticas y Movimiento 15-M (INJUVE, 2012). Al grup 

d’enquestats de 15-19 anys se’ls preguntà: Quan es parla de política s'utilitzen 

normalment les expressions d'esquerra i dreta. Imagina que existeix una escala 

que va de l'1 al 10. En l'extrem de l'1 està l'Esquerra i en l'extrem del 10 està la 
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Dreta. On et situaries? Els joves se situaven entre els valors 1-2, l’esquerra 

política (9,1%), i la meitat a l’altre pol, entre els valors 9-10, la dreta (4,2%) i 

el 40% en el centre ideològic (valors 5-6).  

L’estudi també mostrava com d’una llista de 18 agents i institucions, els 

polítics despertaven la menor confiança: metges (7,75), científics (7,55) i 

professors (7,41) al pòdium; mentre que govern (3,55), bancs (3,46) i polítics 

(2,83), tancaven la llista amb un clar suspens. Aquests tres protagonistes: el 

govern, els polítics i la banca, juntament amb l’opció de les empreses, ja els 

oferirem dins del qüestionari del TFM en una resposta tancada on triar a la 

pregunta Qui penses que són els responsables de la crisi?  Els resultats al TFM 

caminaven en direcció semblant, ja que els polítics registraven el major nombre 

de respostes que els culpabilitzaven, després amb molta diferència els banquers 

i amb poques eleccions, les empreses. 

La poca simpatia amb les institucions contrasta amb l’entusiasme en les 

opcions no oficials, el 63,4% feia una valoració molt positiva del 15M, del 

moviment dels indignats i entorn de la meitat deia que seguia amb interès el 

fenomen. El 78,8% no va participar presencialment en cap acte organitzat a la 

calor del moviment del 15M, però el 37,2% sí que havia donat el seu suport 

mitjançant les xarxes socials. 

La desafecció en general dels joves és paral·lela a la dels adults i gent 

gran, però l’escenari econòmic en què es troben, les seues aspiracions de futur 

contribueixen al fet que se senten enganyats pel sistema: 50% d’aturats entre 

els 20 i 30 anys, universitaris fent treballs amb contractes laborals de 

condicions precàries, emigrant a l’estranger per trobar treball, realitzant feines 

que res tenen a veure amb el que han estudiat, mentint als seus currículums 

sobre la seua formació, mostrant un perfil més baix... la seua crítica no es limita 

al sistema polític, sinó també al model educatiu, cultural i econòmic: 

 

La crisi econòmica, sens dubte, ha suposat una intensificació –en 

alguns casos, dramàtica– dels aspectes que dificulten que la població jove, 

com a col·lectiu, trobi una certa acomodació en posicions de més centralitat 

i rellevància social. En l’anàlisi de la darrera edició de l’Enquesta a la 

joventut de Catalunya es posa de manifest que en el període actual s’ha 

produït un allargament de les transicions juvenils –en especial, l’educativa i 
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la laboral–, així com un increment de la reversibilitat en les trajectòries, és 

a dir, de joves que reprenen els estudis, que interrompen la carrera laboral 

o que, havent-se emancipat, tornen a casa dels progenitors (Soler, 2013, 

p.49). 

 

Per poder advertir si aquesta alienació política del públic juvenil és 

particular del moment de crisi o és un fenomen que arrosseguem des de 

dècades i que va in crescendo, observarem els estudis del Grupo de Estudio 

sobre Tendencias Sociales (GETS) de la UNED sobre “Nuevas identidades y 

nuevos comportamientos y conductas de los jóvenes” amb els seus informes 

des de 1986, publicats cada quatre anys i a una població entre 15 i 29 anys, on 

combinen, les enquestes amb les entrevistes i el focus group. Així, a Tendencias 

de cambio de las identidades y valores de la juventud en España  1995-2007 

(Tezanos, Villalón i Díaz, 2007c) podem analitzar els valors i judicis dels joves 

avantcrisis. A la taula següent veiem que en aquest període d’onze anys ha 

passat d’un 54,5% que responia que li interessava gens o molt poc la política, a 

un 63,2%, però cal dir que un any abans, baixa el percentatge fins a un 52,9% 

per davall del 54,5% de 1996, aleshores aquesta creixent desídia sembla que 

es deu a qüestions puntuals, conjunturals, si hi ha eleccions eixos anys, 

escàndols polítics, etc Però no podem deixar-nos enlluernar per aquests 8,7 

punts percentuals que separen 1995 respecte al 2007, ja que la dada important 

és que més del 50% sempre es mostren molt poc involucrats pels temes 

polítics. Sembla que la democràcia, la possibilitat de participar en la vida política 

i decidir els governants genera l’efecte contrari: desinterès i abstenció. 

 Les recerques didàctiques de Sant i Cases (2011) amb una mostra més 

reduïda de subjectes, però amb els que han tingut més interacció, ens mostren 

que l’alumnat és partidari de millorar la situació, de fer coses, però no estan 

disposats a involucrar-se si cal fer algun esforç o dedicar el seu temps lliure.  



La crisi econòmica a l’aula: les representacions socials dels nois i noies. 

 

 89 

 
GRAU D’INTERÈS PER LES 
QÜESTIONS POLÍTIQUES 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

(N) de 18 a 30 anys 295 
 

296 449 449 446 392 416 421 425 420 419 416 

Molt, prou 20,3 22,6 18,9 - 13,2 13,1 14,2 16,7 14,8 20,3 18,1 15,8 

Regular 24,4 22,3 26,1 - 19,3 22,2 22,6 20,2 21,4 22,6 28,6 19,7 
Poc o res 54,5 54,7 52 - 66,4 63 62,5 62,7 63,5 57,1 52,9 63,2 

NS 0,7 0,3 2 - 1,1 1 0,2 0,5 0,2 - 0,2 1,2 

 
 

PROBLEMES 
D’ESPANYA D’ACÍ 
 A 10 ANYS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

(N) de 18 a 30 
anys 

295 296 449 449 446 392 416 421 425 420 419 416 

Atur  76.7 71,3 74,8 69,3 63,5 59,9 66 60,5 56,2 61,3 48,6 
Guerra  5,1 4,2 2 4 2 3,8 5,2 4 5,2 3,1 2,6 

Fam  8,8 9,8 6,3 6,7 5,1 6,5 4 5,2 4,3 1,9 3,4 
Drogues  24,7 28,1 32,2 25,8 21,2 22,8 15,9 14,6 14,8 12,2 8,7 

Destrucció del 
medi ambient 

 7,1 7,6 9,8 11,4 9,2 3,6 5,9 4 3,3 6 5 

Terrorisme  25,3 33,9 32 19.1 42,1 69,5 53,2 48,5 42,6 35,8 27,6 
Crisi econòmica  24 16,7 9,8 7,8 12,2 7 5,2 4,9 9,5 4,5 6 
Dèficit de l’Estat 

del Benestar 
       4,3 4 5 3,6 3,8 

Corrupció        2,6 2,1 1,9 1,9 5,5 

 
 
  Taula III. Resultats sobre l’interès en la política i els problemes de futur 1995-2006. (Tezanos, Villalón y Díaz, 2007a).  
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Prova de la influència del context en les seus preocupacions es posa de 

relleu quan se’ls pregunta pels problemes que preveien per al futur: l’atur, 

malgrat ser el primer, cada vegada té menys pes en aquest període 1995-2007, 

mentre que la crisi econòmica cada vegada es veu més com un problema molt 

llunyà. Únicament un 6% pensava en l’any 2006 que podria ser un problema en 

els deu anys vinents, això reflecteix que el món de l’especulació i la propaganda 

del consum ens havien cegat. En canvi des de l’any 2002 ja es comença a 

contemplar la corrupció com una opció dins dels problemes, però presenta 

dades importants com les actuals. 

Si durant el segle XIX i XX assistim a una secularització del poder polític 

que es desprén de la legitimació religiosa, el cert és que amb el temps, aquest 

procés no ha conduït a la independència de les institucions polítiques, sinó que 

semblen segrestades per les multinacionals, els bancs, els lobbys, a més d’una 

doble justícia: una per als rics i l’altra severa per als ciutadans. Així els mitjans 

de comunicació, intervenen –per això es diuen mitjans- entre la realitat i la 

informació que ens arriba, de manera que la visió que ens fem està molt 

condicionada. Aquests factors, el capital i la comunicació són dos poders fàctics 

amb gran pes al joc polític: 

      Los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 29 años 

identifican el poder basicamenet con factores económicos, situando a los 

Bancos a la cabeza del poder, seguido del Gobierno y los Medios de 

Comunicación durante todo el periodo de investigación. Es significativo 

que el número de los jóvenes que atribuyen mucho poder al Parlamento en 

2006 se sitúe a casi 35 puntos de aquellos que se lo atribuyen a los Bancos 

(un 25,7% frente a un 60,6%). O que la proporción de los que piensan que 

la CEOE tiene mucho poder casi triplique a aquellos que piensan lo mismo 

sobre los Sindicatos (un 30% respecto a un 12%) (Tezanos, Villalón i Díaz, 

2007a, p.49). 

 

Els seus testimonis qualitatius dels i de les joves transiten des de la 

resignació, “no es pot fer res, de res serveix”, “escalfar-te el cap no porta a 

res”, o els que voten perquè “ha costat molt aconseguir aquest dret”, ”caldrà 

anar encara que es vote al menys dolent”. El bipartidisme és una teranyina per 

a ells, anar a votar és caure en una carretera bifurcada en la qual emprenen 

camins que porten al mateix lloc. Als partits no troben respostes, no veuen 
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joves en les seues files, no s’identifiquen i pensen que els que lideren els partits 

no empatitzen amb ells, es troben molt llunyans per identificar-se amb els seus 

problemes (INJUVE, 2009).    

 

 

2.5.2 Els estudis sobre les nocions de ciutadania i participació des 

de la didàctica de les ciències socials.  

 

Els estudis sobre la formació dels nois i les noies com futurs ciutadans, 

han sigut un eix central de les recerques i pràctiques docents des de les 

investigacions fins a les pràctiques a les aules. Aquesta finalitat de les Ciències 

Socials, sembla una essència intrínseca del nostre tipus de coneixement, així 

quan l’any 2006 la Llei Orgànica d’Educació establia l’obligatorietat de l’EPC 

(LOE, 2006), s’entenia lògic que els professors/es de Ciències Socials i Filosofia 

eren els més adients amb els objectius marcats:  

a) Assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets en el 

respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les 

persones i grups, exercitar-se en el diàleg, refermant els drets humans com a 

valors comuns d’una societat plural, oberta i democràtica, i preparar-se per a 

l’exercici de la ciutadania democràtica. (LOE, 2006, CAPÍTOL III Educació  

secundària obligatòria). 

Aquest reconeixement oficial va significar un impuls a la recerca, un 

reconeixement a un tema cabdal i molt rumiat entre els professionals de les 

Ciències Socials, com demostren els següents congressos i jornades en què es 

va debatre sobre el tema: 

 

 V Jornades Internacionals d’Investigació en Didàctica de les Ciències 

Socials, "L’educació per a la Ciutadania i l’ensenyament de les 

Ciències Socials, de la Geografia i de la Història" UAB, 14-16 de 

febrer de 2008. 

 VI Jornades Internacionals d’Investigació en Didàctica de les Ciències 

Socials "La construcció de les identitats i l’ensenyament de les 
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Ciències Socials, de la Geografia i de la Història" UAB, 12-14 de 

febrer de 2009. 

 XX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales/1r. 

Convenio Internacional Italo-Español de Didáctica de las Ciencias 

Sociales  "La educación de la ciudadanía europea y la formación del 

profesorado. Un proyecto educativo para la "estrategia de Lisboa"  

Bolonya, 30 de març fins al 3 d’abril de 2009.  

 VII Jornades Internacionals d’Investigació en Didàctica de les 

Ciències Socials "Les Qüestions Socialment Vives i l’ensenyament de 

les Ciències Socials, de la Geografia i de la Història"  UAB, 25, 26 i 27 

de febrer de 2010.  

 IX Jornades Internacionals d’Investigació en Didàctica de les Ciències 

Socials “La formació del pensament social i la construcció de la 

Democràcia en l’ensenyament de les Ciències Socials, de la Geografia 

i de la Història” UAB, 23-25 de febrer de 2012.  

 XXIII Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales 

“La educación para la participación ciudadana” Sevilla, 27-29 de 

març de 2012.  

 X Jornades Internacionals d’Investigació en Didàctica de les Ciències 

Socials “Repensar l’ensenyament i l’aprenentatge de l’espai geogràfic 

i el temps històric en temps de crisi"  UAB, 21-23 de febrer de 2013.  

 XXIV Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales 

“Medios de comunicación y pensamiento crítico. Nuevas formas de 

interacción social” Guadalajara, 19-21 de març de 2013. 

 

 

Tant clar és que la formació en valors dels ciutadans és una tasca del 

professorat, com que la Història és una temptació per als qui volen sodomitzar 

les seues potencialitats crítiques en favor d’un punt de vista ideològic, limitant-

la a la memorització, a l’enumeració dels reis visigots o en lloar determinades 

biografies fins a convertir-les en quasi hagiografies. Atorgar al currículum 

poders màgics, i pensar que canviant la selecció de continguts aconseguim ipso 



 La crisi econòmica a l’aula: les representacions socials dels nois i les noies. 

 
93 

facto uns resultats lineals, assolint els objectius escrits en un paper, és una visió 

infantil i poc responsable. Són les pràctiques a l’aula, la convivència i 

idiosincràsia del centre, el treball de les capacitats, competències i actituds el 

que influirà en la formació del nostre alumnat i futurs ciutadans, i a més a més 

requereix la suma d’esforços per poder observar els resultats en un temps llarg 

(Pagès, 2001; Valls i López, 2010). 

 Aquest enfocament memorístic de la Història s’entén dins d’una 

concepció no únicament “didàctica” tradicional, sinó també política, per aquest 

motiu amb el canvi de govern s’inicia un projecte i a la següent legislatura 

altres dos, en el marc d’aprovació de la LOE (2006) i de l’EPC, que profunditzen 

entorn de les qüestions de la ciutadania, la representació política, les 

institucions: 

1) Pagès, J., Investigador principal, ¿Qué saben y qué deberían saber 

de política los alumnos al finalizar la enseñanza obligatoria? Una 

investigación sobre educación cívica y formación democrática de la 

ciudadanía. Proyecto I+D+I. SEJ 2004-02046 /EDUC. Direcció 

General d’Investigació-Ministeri d’Educació i Ciència, 2004-2008. 

Universitat Autònoma de Barcelona.  

2) Santisteban, A., Investigador principal. El desarrollo de la 

competencia social y ciudadana: problemas sociales i pensamiento 

historico i social. Proyecto I+D+I. EDU2009-10984. Direcció General 

d’Investigació-Ministeri de’Educación i Ciència, 2009-2011. 

3)  Prats, J., Investigador principal. Aprenem a votar. DHIGECS 

(Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials) (SGR 

2009-463).   

 

També cal destacar aquests altres projectes, dels que comencen a 

publicar-se les primeres conclusions: 

 Títol del projecte: Formación sociopolítica i construcción identitaria 

en la educación secundaria. Análisis y propuestas de acción didáctica 

en la competencia social y ciudadana (I+D+i). Investigador/a 

principal d’aquest projecte: Joaquim Prats Cuevas. Entitat 
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finançadora: Ministeri de Ciència Innovació. Entitats participants: 

Universidad de Murcia – Universidad Santiago de Compostela. 

Duració: del 2013 fins a 2015 

 

 Títol del projecte: Educació cívica en les aules interculturals: anàlisi 

de les representacions i idees de l’alumnat i propostes d’acció 

educativa (Recercaixa). Investigador/a principal d’aquest projecte: 

Joaquim Prats Cuevas. Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i 

Innovació. Entitats participants: Universitat de Lleida. Duració: de 

30/01/2013 fins a 30/01/2016 

 

Els dos primers projectes són portats a terme pel grup GREDICS (Grup 

de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials) de la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) i el tercer pel grup DHIGECS (Didàctica de la Història, la 

Geografia i altres Ciències Socials) de la Universitat de Barcelona (UB).  

Els dos projectes del grup GREDICS es concatenen en el temps, el segon 

és la conseqüència d’inquietuds que sorgiren al primer i quedaren obertes, 

aleshores les investigacions que agrupe en un i altre no responen a la 

cronologia, al període 2004-2008 i 2009-2011 respectivament, sinó el criteri que 

guia la selecció d’articles i obres, respon a la temàtica de les investigacions. 

El primer projecte ¿Qué saben y qué deberían saber de política los 

alumnos al finalizar la enseñanza obligatoria? Una investigación sobre 

educación cívica y formación democrática de la ciutadania, pretenia conèixer les 

idees dels alumnes de 4t ESO, sobre: 

 La pluralitat i l'organització social; 

 La definició de ciutadania; 

 Els sistemes polítics: estructura i procés polític; 

 La cultura política com a cultura democràtica; 

 La cultura cívica per a la intervenció social. 

 

No es tracta d’un projecte ex novo, que haja partit de zero, ja que 

malgrat ser un grup constituït oficialment l'any 2007, els membres de l’equip   
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GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials) ja havien 

iniciat molt abans els seus treballs de recerca i investigació sobre la relació de la 

DCS i la formació dels ciutadans. Primer sent conscients de la necessitat de 

formar als futurs professors en aquesta concepció de les finalitats de les 

Ciències Socials (Pagès,1994; Benejam i Pagès, 1997, Benejam 2002) elaborant 

diferents materials, recursos i propostes didàctiques (Gavaldà, 1995; Pagès, 

1980; Oller i Pagès 1999; Santisteban, 1998; Pagès i Santisteban, 1994)  o 

reflexionant sobre les problemàtiques entorn de la formació en valors (Oller, 

1996; Santisteban 1993, 1995). 

 Entre els treballs previs a l’inici de la recerca d’investigació (Pagès, Pujol,   

Roig, Sala i Tacher, 1981; Pagès, 2002), cal destacar el treball de Pagès (2004) 

Com volem la Barcelona del futur? Proposta didàctica per a l’estudi del passat, 

del present i el futur de la ciutat. VIII Audiència Pública als nois i noies de 

Barcelona (2002-2003), que serà continuat, ja dins del desenvolupament 

temporal del projecte per Pagès i Santisteban (2009b), culminant amb la tesi 

doctoral d’altre membre de l’equip de treball (Sant, 2010). 

Aquests treballs ens permeten vehicular els avenços en la investigació de 

la participació i formació ciutadana. L’Audiència Pública als nois i noies de 

l’Ajuntament de Barcelona és un projecte iniciat el curs 1994/1995 per 

promoure entre els nens i nenes  de 12 a 18 anys la seua participació i 

implicació en la ciutat, ja que poden formular propostes de millora, cada any 

des d’una perspectiva diferent: la sostenibilitat de la ciutat, la mobilitat, les 

zones verdes, la convivència, preservació del patrimoni, etc. Les seues 

propostes són posades en comú a la classe i després en una trobada 

intercentres, a continuació hi han de tornar a la classe-aula i polir els acords, 

alternatives, millores, etc. Així es reuneixen fins a tres vegades entre els 

centres, intercalades per períodes de reforma i reflexió dels esborranys que 

reelaboren, fins a lliurar una instància al Registre Municipal, donant a conèixer 

als regidors competents la seua reivindicació i seguidament celebrant 

l’Audiència Pública al Saló de Cent de l’Ajuntament.   

Aquesta experiència permet desenvolupar la seua capacitat per debatre, 

per defendre les seues posicions en les assemblees que fan amb altres centres, 
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acceptar les crítiques, argumentar, refutar, replicar, revisar els seus 

plantejaments inicials, habilitats cognitives i socials com respectar, arribar a 

acords  i establir consensos, i així com prendre consciència cívica, conèixer les 

institucions, les possibilitats de participar en el joc de la democràcia. A més de 

participar les capacitats discursives que treballen són clau per a la seua 

formació ciutadana i social (Canals, 2007). 

Els anys 2002-2003 i 2009-2010 varen ser els membres de GREDICS, 

Joan Pagès (2004) i Antoni Santisteban (2010) els que prepararen els materials 

de les Audiències Públiques.  

El treball més minuciós i perllongat en el temps de Sant (2010) va 

concloure sobre la participació política dels adolescents de 4t ESO:  

 Les representacions de l’alumnat sobre els aprenentatges escolars 

són en la seua majoria positius, veuen el professor i la institució com 

un lloc de socialització, més enllà que el d’un mer transmissor de 

coneixements. 

 L’èxit del procés està en la confiança amb els docents, aquest tipus 

de coneixement social no s’aconsegueix aclaparant amb dades i 

dates als nois i noies, sinó despertant els ressorts emocionals. 

 La participació s’aprèn treballant  problemes actuals i controvertits - 

aquest és un dels trets característics dels membres del grup de 

recerca- però els aprenentatges han de comportar pràctiques socials 

(simular assemblees, redactar instàncies, elaborar informes crítics...) 

i moltes d’aquestes es realitzen fora de l’aula (informar els vianants 

sobre la història del seu carrer, als veïns sobre els plans urbanístics, 

les despeses en neteja...). 

 

Altres investigacions també incideixen en la necessitat de saber les RS  

sobre què és participar, què és política i què no, com intervindré, qui són els 

responsables de canviar les coses, què és la justícia, quines situacions són 

injustes, què entenen per llei o il·legal, etc. 
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La importància d’explorar i investigar per conèixer com es formen i d’on 

provenen les idees, les RS, esdevé clau per a l’èxit del procés d’ensenyança-

aprenentatge: 

Las representaciones sociales son entendidas como un conjunto de 

informaciones, de opiniones y de valores que constituyen un «pre-saber» 

más o menos bien estructurado que aporta explicaciones, más o menos 

elaboradas, sobre una situación, un hecho del presente o del pasado, un 

problema, un conflicto, un tema, etc. Actualmente se considera que 

averiguar las representaciones sociales, establecer un «estado de la 

situación», interrogarse sobre sus orígenes y su génesis, es imprescindible 

para la enseñanza, ya que se considera que aprender consiste en modificar 

estas representacions (Oller i Pagès, 2007a, p.6). 

 

Aquesta noció i funció didàctica de les RS és un pilar fonamental de les 

recerques del grup. 

Els treballs tracten la noció de ciutadania que té l’alumnat també des de 

la dimensió històrica i material de les qüestions actuals, vinculant la conservació 

del patrimoni amb la participació ciutadana (Sant, Casas i Pagès, 2011). Els 

alumnes, adolescents de 1r a 4t ESO de sis instituts, havien estudiat a classe 

com les torres d’aigua de la seua ciutat havien sigut importants al passat i 

aleshores eren part de la seua història i cultura. Malgrat que es trobaven en 

perill de desaparéixer i calia reflexionar sobre què podrien fer ells, quina 

capacitat tenen d’intervenir i com fer-ho.  

Se’ls va enquestar amb diferents preguntes que mostraven la resistència 

a realitzar accions, possiblement fruit de l’individualisme, encara que tots 

estimaven que calia contribuir en millorar la ciutat, però en la majoria de casos 

responien que la seua tasca transformadora es resumia en “no tirar papers”, 

”no incomplir les lleis”, “no fer res dolent”... un  símptoma més de la seua 

inactivitat, i a més en coherència amb la delegació de responsabilitat en les 

institucions oficials. Si recordem les enquestes d’INJUVE (2015) reflectien que 

hi havia un important l’activisme fora de la política a ONGs, associacions 

culturals, esportives, benèfiques o protectores d’animals. 

Les conclussions d’aquest treball coincidien amb les d’altra investigadora 

del grup (Sant, 2010) sobre la participació democràtica a 3 grups de 4t ESO de 

la comarca de Barcelona, el Vallès Occidental:  
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   • consideran que participar es positivo para ellos mismos puesto que 

les da la opción de opinar y ejercer sus derechos. Sin embargo, no tienen 

muy claro si participar es positivo para la democracia. Así son frecuentes las 

opiniones del tipo «no creo que un voto cambie nada», «a los políticos les 

da igual», etc. 

  • prefieren la participación individual —puesto que no quieren asumir 

demasiados compromisos— pero consideran que es más efectiva la 

participación colectiva. 

  • no entienden, en muchos casos, la participación asociativa como 

participación sino que reducen los mecanismos de participación al voto. Así, 

sólo un 16% de los alumnos encuestados mostraron su total acuerdo con la 

frase «si formas parte de una asociación de estudiantes participas». 

  • vinculan en un 54% la igualdad con la participación. Sin embargo, 

cabe destacar que relacionan con mucha más facilidad la participación a 

otros conceptos como «voto», «elecciones» o «ciudadanos» (p.29). 

 

Els treballs d’Oller i Pagès (2007a; 2007b) se centraven en la visió prèvia 

que tenien els alumnes sobre llei, justícia i dret.  El seu estudi a alumnes de 4t 

ESO de 8 instituts de Barcelona, mostrava que a l’escola i l’àmbit familiar eren 

els contextos on observaven les situacions d’injustícia. Abans se’ls havia 

preguntat sobre els seus barris, pares, famílies... per a esbrinar el context 

socioeconòmic i la influència que podria tenir en les seues percepcions de la 

justícia o de l’aplicació llei. 

  D’acord amb els objectius, se’ls preguntava què era per a ells, la justícia 

i la injustícia; pregunta en la qual el 40,3% responia des de paràmetres morals 

o ètics (el que està bé o mal); el 27,1% emmarcaven la resposta dins de l’orde 

jurídic (el que permet o prohibeix la llei) i el 32,5% de les respostes no sabien 

respondre o eren errònies. El qüestionari de preguntes obertes i tancades, es 

completava amb dos estudis de casos sobre: 1) les repercussions d’un incendi 

forestal provocat per una imprudència juvenil i 2) un assassinat d’un jove per 

part d’un altre i la posterior venjança dels amics de la víctima; i un conjunt de 
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preguntes sobre les institucions polítiques, el funcionament dels judicis, si tenen 

coneguts amb problemes amb la justícia. 

Els resultats revelaven que els alumnes tenen coneixement i opinions 

sobre la justícia, el dret i la llei, responen de forma encertada el significat jurídic 

de “la majoria d’edat” i sobre “la Llei de Menors”. Aquestes idees que tenen 

provenen fonamentalment de les famílies i els mitjans de comunicació, i en 

menor percentatge de l’escola.  

Observem un origen idèntic i uns contextos de procedència igual que les 

conclusions del TFM, que situaven la gènesi de les seues idees sobre la crisi 

fonamentalment a la seua llar i la televisió. La família, l’experiència més 

immediata i els mitjans de comunicació tenen gran pes en la seua cosmovisió 

del món de la llei i l’economia. Les dades obtingudes al TFM, sí que reservaven 

un paper important a l’aula en la formació dels conceptes “complicats”, aquells 

menys col·loquials i tecnicismes. 

La major part de les recerques que hem vist són sobre alumnes de 16 

anys que estan a les portes de poder votar, sense oblidar que alguns partits 

proposen avançar l’edat, per poder votar amb 16 anys, el que fa encara més 

important conèixer les seues idees sobre participació ciutadana. 

Tenim una concepció de participació política restringida al sufragi, per 

aquest motiu Bosch i González (2012), es plantegen una visió més àmplia i 

examinen la participació política dels alumnes al centre escolar.  Encara no 

tenen els 18 anys, com no poden votar, cal valorar el seu protagonisme a la 

institució en la qual més hores passen i interactuen. A més, si partim de l’estudi 

d’Oller i Pagès (2007a) on els nois i noies afirmen que les principals injustícies 

les viuen en els IES, caldrà saber, com intervenen al funcionament polític del 

centre (associacions d’estudiants, consell escolar, sindicat d’alumnes, etc.) i què 

farien per millorar-ho. Els resultats indiquen que els alumnes que estan 

involucrats en activitats com grups de mediació, convivència o organització 

d’activitats esportives, manifesten un major compromís amb les seues eleccions 

a les respostes. D’igual manera, les activitats en les quals són únicament 

receptors són qualificades de menys participatives, mentre que les que giren 
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entorn d’ells, parteixen del que saben o dels seus problemes, les relacionen 

amb una major participació. 

Les inquietuds dels membres de GREDICS també els portava a 

reflexionar sobre com establir un diàleg entre passat i present per obrir el debat 

de la participació, com els problemes de la història tenen els seus paral·lelismes 

amb les situacions actuals. Amb aquesta sensibilitat es desenvoluparen 

propostes emmarcades dins de la memòria històrica i dels drets humans, 

despertant la consciència històrica i ciutadana: temes com Dones del 36 (Pagès, 

Nomen i González, 2010), Republicans i republicanes als camps de concentració 

nazis (Casas i Pagès, 2005) o La Pau Mundial (Santisteban i Pagès, 2010). Un 

conjunt de materials que complien molts dels criteris abans esmentats: són 

qüestions actuals i controvertides. No hem d’oblidar que l’any 2007 s’aprovava 

la Llei per a la Recuperació de la Memòria Històrica i existia en aquests anys a 

la societat un debat sobre obrir el passat, implicar-se o tirar terra damunt i 

soterrar els temes polèmics.    

El segon projecte El desarrollo de la competencia social y ciudadana: 

problemas sociales i pensamiento historico i social (Santisteban, UAB), es 

desenvolupa durant el binomi 2009-2011 (González i Santisteban 2011; Canal, 

Costa i Santisteban, 2012; Sant i Pagès,  2012; Sant i Pagès, 2013). 

Els objectius principals es poden resumir en  esbrinar com a les Ciències 

Socials les QSV exigeixen i a la vegada permeten adquirir les competències 

cognitives-socials-ciutadanes, tan vinculades a l’estudi dels problemes actuals, 

però també dels processos passats. Aquesta tasca heurística i crítica es 

complementa amb l’objectiu d’elaborar  una proposta didàctica (5 unitats, tres 

per als tres cicles d’Educació Primària i dos pels dos cicles d’Educació 

Secundària), en les que es treballaran capacitats cognitivo-lingüístiques 

adequades i en les que s’usaran tecnologies de la informació i la comunicació 

sobre QSV.  

El treball de Canal, Costa i Santisteban (2012) aprofundeix en conèixer 

com interpreta l’alumnat els problemes socials, per saber després com treballar 

la seua competència social i ciutadana. La metodologia va ser la següent, a 339 

alumnes -repartits en 10 grups de nivells de primer (184), segon cicle (83) i 
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batxillerat (72) de sis instituts de Catalunya- se’ls va facilitar un dossier on 

comptaven amb imatges dels mitjans de comunicació. Les preguntes els 

interpel·laven a assenyalar quins els responsables, solucions, problemàtics, etc. 

Les conclusions mostren que pràcticament tots identifiquen problemes a 

les situacions de les imatges seleccionades (95%). A les etapes del segon cicle 

d’ESO i Batxillerat, a l’hora de concretar els problemes rellevants que hi ha a les 

escenes seleccionades, els percentatges d’encert eren semblants. 

El vaciado del dossier no nos ofreció demasiados datos sobre el origen 

de las representaciones del alumnado. Aun así, es posible identificar el 

papel de la propia experiencia, pues utilizan lo vivido para explicar 

aquellas fotografías más próximas a su realidad conocida, y para comparar 

su situación con la de los protagonistas de las imágenes. También la 

actualidad aparece en sus respuestas, sobre todo cuando mencionan 

aquello que les preocupa (como la crisis o el paro) (p.533-534).  

 

Aquesta primera conclusió és en la mateixa línia que la de Vera i Cubillos 

(2010) sobre el coneixement dels conceptes geogràfics, en especial de l’espai 

urbà. El nostre TFM, també va il·lustrar en aquesta línia, que els nostres 

alumnes, residents en una comarca costanera, dominada per gratacels, 

coneixien, més del que esperàvem els conceptes especulació i crisi immobiliària. 

També és destacable que a l’hora de plantejar solucions i alternatives, o 

simplement prendre part i posicionar-se, com major és el grau de coneixement i 

la comprensió de la complexitat de la realitat, són més prudents i adopten 

posicions més eclèctiques. També succeeix en el món dels adults, vivim 

saturats d’informació, de sobreinformació, el que ens porta a ser escèptics. 

Moscovici (1979) ja ens adverteix de que Los datos de que disponen la mayor 

parte de las personas para responder a una pregunta, para formar una idea a 

propósito de un objeto preciso, son generalmente, a la vez, insuficientes y 

superabundantes (p. 176-177). 

Aquestes alternatives que proposen, plantejar hipòtesis de futur (Hicks,  

1996; Hicks i Holden, 2007, Santisteban, 1995, 2009; Anguera i Santisteban, 

2012), són una eina per potenciar el seu pensament creatiu i perfilar com es 

veuen com futurs ciutadans: compromesos, lluitadors, passius, sotmesos, 

espectadors o protagonistes del canvi.  
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González i Santisteban (2011) defensen la introducció de les QSV a la 

pràctica de l’aula. Ens interpel·len: Què millor manera hi ha d’aprendre la 

competència social i ciutadana que exercint-la?  Per a aconseguir-ho cal: primer  

abrir la ventana i abrir la escuela com afirmen els autors en connectar els 

coneixements amb el món físic i social més proper, per adonar-se que aquesta 

realitat és complexa. Un objecte d’estudi, que demanda apropar-se des d’una 

metodologia transdisciplinària, indagant i cooperant amb els altres, per 

finalment  interactuar i intervenir  amb eixe problema. Si no arribem a aquest 

darrer pas pràctic de l’aprenentatge, no podrem avaluar si és o no competent, 

capaç d’encarar un problema social. 

El següent mapa conceptual reflecteix la concepció epistemològica i 

metodològica de l’aprenentatge de la competència social i ciutadana des de les 

competències bàsiques. 

El projecte `Aprenem a votar´ (DHIGECS, 2009), inspirat en el programa 

Kid’s Vote als EUA, consistia a reproduir les eleccions a l’aula, perquè 

mitjançant una experiència de socialització, aprengueren el mecanisme i la 

problemàtica que signifiquen les eleccions. Es va portar a terme coincidint amb 

la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya.  

La metodologia va ser la següent: es varen seleccionar una mostra  

representativa dels diferents barris de Catalunya, amb nivells socioeconòmics i 

culturals heterogenis. En total 30 centres de Catalunya, més de 1500 alumnes 

de 4t ESO reberen entre 10-15 hores sobre el funcionament d’unes eleccions, a 

més no es va reduir a un aprenentatge teòric, sinó que varen realitzar 

enquestes prèvies a les urnes, crearen partits polítics, planificaren les 

campanyes electorals, eslògans, constituiren les meses electorals...  
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Mapa conceptual I. Com ensenyar ciéncies socials per afavorir el desenvolupament de les competències bàsiques. 

(González i Santisteban, 2011, p.43).   
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L’avaluació del projecte no es limita a l’experiència didàctica, al  

desenvolupament de  la competència ciutadana per part de l’alumnat, sinó que 

es va realitzar una coavaluació. Primer demanat als professors participants dels 

IES, que feren una valoració sobre els materials, les dificultats, suggeriments... 

el buidatge de les dades i la seua anàlisi es troba en fase d’estudi.  

Per altra banda, després s’escoltà la veu dels alumnes, ja que ompliren un 

qüestionari sobre aquesta simulació electoral.  Es va afegir una variable dins de 

l’alumnat, concretament els nouvinguts, perquè els alumnes immigrants tenen 

un major desconeixement tant ells com els seus pares de l’engranatge electoral, 

perquè en moltes ocasions provenen de règims no democràtics, com anticipava 

el projecte El desenvolupament d'habilitats de pensament històric en els joves 

immigrants a través de l'ensenyament de la història de Catalunya, dirigit per 

Joan Pagès de la UAB (2005). En aquest cas l’entrevista va ser el mètode per 

aprofundir en la seua identitat política i el coneixement del sistema polític 

(Aznar, 2012; Prats, Wilson i Martínez,  2012; Wilson i Prats, 2013). 

Els autors exposen que una de les motivacions del projecte va ser 

l’augment de l’abstenció entre els joves en edat de votar. En adults s’observa 

que les persones amb major coneixement del sistema polític participen en ell, 

llavors donar a conèixer el funcionament d’unes eleccions era una manera de 

formar als futurs ciutadans. La participació en les eleccions de les aules dels 

instituts varen mostrar moltes similituds en els resultats amb els comicis 

oficials.  

Altres investigacions assenyalen la influència del context familiar ideològic 

en les primeres idees dels adolescents (Santisteban i Pagès, 2009a). D’igual 

manera que al projecte `Aprenem a votar´ (DHIGECS, 2009), interpretava la 

correlació de les orientacions polítiques de les famílies amb la participació dels 

fills i filles, també a la nostra investigació les RS sobre la crisi i els seus 

culpables, que tenen els nois i les noies estaran molt marcades pel context 

familiar.  
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2.5.3 Les conclusions dels estudis sobre la relació adolescents i 

política. 

Hi ha estudis que mostren conclusions contradictòries: qualifiquen als 

adolescents de desanimats, menfots i desganats, i altres que sí que destaquen 

la seua mobilització política. Si entenem que la capacitat política i la mobilització 

del ciutadà es limita a anar a les urnes, el grau d’abstenció determinarà les 

nostres conclusions, però si la sensibilització per problemes com la fam, la 

pobresa, preservar el medi ambient, la desigualtat social, la integració de la 

immigració, la defensa dels drets dels animals... els considerem qüestions 

polítiques, de transformació de la realitat social, aleshores caldrà tenir una altra 

mirada sobre els adolescents i la seua participació (Tezanos, Villalón i Díaz, 

2007b). La nostra investigació també els i les interpel·la sobre drames socials 

semblants vinculats a la crisi (la pobresa, els desnonaments, l’atur, etc.).  

Cap de les dues interpretacions dels joves com subjectes polítics és 

errònia, es tracta d’un aspecte conceptual, la nostra noció de què és política 

condiciona els resultats. És cert que la crisi ha augmentat l’apatia política, però 

també ha generat  major compromís en molts adolescents, que ara s’interessen 

més per la política i les qüestions econòmiques, ja no es tracta únicament 

d’anar a votar, sinó de col·laborar en voluntariat amb els més desafavorits, en 

associacions benèfiques i d’ajuda.  Així moltes accions que promouen els joves 

es despolititzen, en el sentit ideològic, per convertir-se en accions de cohesió 

social i de solidaritat, però efectives i amb conseqüències directes en afrontar 

els problemes.   

L’escassa participació, la pèrdua de força dels discursos clàssics, són fruit 

d’una crisi més ampla, el que molts anomenen la crisi de la postmodernitat. Un 

desencant amb la política i les ideologies que és evident en adults i adolescents. 

Un moment de buit, de satisfaccions frustrades, en el que els mitjans de 

comunicació i la publicitat nodreixen somnis difícils d’assolir, allunyats de les 

vivències reals (Colas, 2007; Silva, 2007). Aquests buits sembla que els canals 

tradicionals no són capaços d’omplir-los, i els discursos i les pràctiques dels 

partits polítics tampoc: ara es pot votar, però sembla que no serveix per res un 

dret pel qual tant s’ha lluitat, per això se cerquen fora del sistema a 
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associacions culturals, esportives, benèfiques, religioses, ONGs, protectores 

d’animals, grups feministes, pacifistes... o més fora del sistema a moviments 

com els antiglobalització, altremundistes o concretament, i coneguda 

directament pel nostre alumnat, la primavera valenciana. Cal no oblidar que els 

joves i especialment els adolescents beuen de les diferents cultures urbanes, 

estils de música crítics amb el sistema, pensem en estils com el rock, el rap, 

hip-hop, i grups com Reincidentes, Ska-P, Los Chikos del Maiz, Molestando a los 

Vecinos, etc. No obstant això, malgrat el rebombori dels moviments 

antisistema, la pràctica majoria es defineixen com demòcrates i al centre 

ideològic.   

 Nos encontramos ante una población más informada, con más medios 

de comunicación y con una interactividad inalcanzable en otras épocas. La 

ciudadanía y en particular los jóvenes poseen mayor información que 

generaciones anteriores, son conscientes de las posibilidades que surgen 

con esa mayor capacidad de acceso a dicha información, pero también les 

hace partícipes de los problemas que tienen a su alrededor y se dan cuenta 

de hechos tan importantes como que su voto en su país, en su comunidad o 

en su pueblo, no le va a salvar de tener ciertos problemas que se escapan a 

dicha ámbito. Por ejemplo, son conscientes de que la precariedad laboral 

que están viviendo no es sólo un problema causado por las políticas 

llevadas a cabo por su país por ejemplo (Tezanos, Villalón i Díaz, 2007c, 

p.72). 

 

Continuar reduint als adolescents a ni-nis, malfeiners, sense compromís 

ens porta a un debat estèril i com hem dit que depèn de la perspectiva que 

triem en el nostre enfocament. 

Abans destacàvem la importància del context en la comprensió dels 

conceptes econòmics, com de les representacions socials que tenen –o han 

construït- els nois i les noies.  El mateix podem afirmar sobre la incidència del 

sistema polític on viuen, sobre les representacions socials que tenen sobre la 

política. Els alumnes que conviuen en règims no democràtics, desconeixen el 

joc polític, la celebració d’eleccions o han viscut episodis de repressió política. 

En els països democràtics existeix el debat sobre la funció de les Ciències 

Socials, destacant la seua finalitat en la formació dels ciutadans i del 

desenvolupament del pensament crític i creatiu: el desenvolupament d’actituds 

cíviques, de respecte, convivència, defensa dels drets, de les capacitats 
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d’argumentació i raonament, cobren major importància sobre els aprenentatges 

teòrics.  

En coincidència amb les enquestes sociològiques, les recerques 

didàctiques, mostren que molts alumnes són apàtics i no s’involucren en 

projectes de transformació o millora de l’entorn (social, patrimonial, 

mediambiental...). Dificultat que tots els autors assenyalen se supera des del 

tractament de problemes propers, dels seus barris, que aconsegueixen moure 

la seua participació. Algunes propostes ens mostren que l’objectiu final de la 

selecció de QSV (Bona, 2015), pot fer veure a l’alumnat, que sí que es poden 

canviar les coses, acabant amb la resignació i les frases que replegàvem al 

principi: “no es pot fer res, de res serveix”, “intentar canviar la situació no porta 

a res”, o els que voten perquè “ha costat molt aconseguir aquest dret”, ”caldrà 

anar encara que es vote al menys dolent”, etc. (INJUVE, 2009).    

  

 

2.6.  El context sociofamiliar i les representacions socials. La 

influència d’una economia de serveis. 

En el cas de Benidorm, el nostre alumnat viu en un ecosistema econòmic 

centrat en el turisme. Existeixen a Benidorm prop de 40.000 places hoteleres, 

amb una mitjana anual d'ocupació de gairebé el 80% i més d'11 milions de 

pernoctacions al llarg de tot l'any. El sector turístic no monopolitza únicament la 

política econòmica o urbanística, sinó també educativa. Els centres educatius 

mostren una oferta acadèmica orientada cap al sector serveis: 

 IES MEDITERRÀNIA, els programes de Formació Bàsica i cicles formatius 

són d’Hostaleria (Cuina i Gastronomia, Cuina i Restauració, Direcció de Cuina  i 

Tècnics en Serveis de Restauració) i Turisme (Guies d'Informació i Assistència 

de Grups i Gestió d'Allotjament). Compten també amb el CDT, Centre De 

Turisme, on s’ofereixen cursos vinculats amb aquests sectors.   

 IES BEATRIU DE FAJARDO, d’Instal·lacions Frigorífiques i Climatització, 

Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica, Fabricació i Muntatge, estudis 

centrats en el manteniment reparació d’avaries dels hotels, apartaments, 

gimnasos, centres esportius,  etc. 
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 IES ALMADRAVA, manteniment de les zones verdes amb el cicle  d’Agro-

jardineria i Composicions Florals, a més de cicles de la família sanitària: Cures 

Auxiliars d'Infermeria, Farmàcia i Parafarmàcia, Laboratori de Diagnòstic  Clínic, 

Salut Ambiental. 

 IES PERE MARIA ORTS, relacionats amb el comerç i la informàtica: 

Administració i Finances, Activitat Comercial, Màrqueting i Publicitat, Serveis 

Comercials, Desenvolupament d’Aplicacions Web i Multiplataforma, Sistemes 

Microinformàtics i Xarxes, 

 IES BERNAT DE SARRIÀ, dins de la família d’imatge personal (Assessoria 

d'Imatge Personal i Corporativa, Estètica i Bellesa, Perruqueria i Cosmètica 

Capil·lar, Perruqueria i Estètica). 

 CENTRE D’ENSENYAMENTS ESPORTIUS LOPE DE VEGA DEPORTIVO 

(PRIVAT): Tècnic  en Conducció  d’Activitats Físic-Esportives al Medi  Natural, 

Cicle Formatiu TGA, Tècnic en Gestió Administrativa, Tècnic Superior en 

Animació d’Activitats Físiques i Esportives, Tècnic Superior en Educació Infantil.  

Aquest ventall d’itineraris acadèmics vinculats amb el món laboral, cal 

entendre’l dins d’un mercat de treball estacional: són els períodes de vacances 

els que marquen el ritme de la contractació, i amb la fi de la temporada d’estiu 

són acomiadats els i les treballadores. Aquesta dependència explica la 

precarietat del treball i la seua inestabilitat. 

Mes Indefinits Temporals Indefinits % Temporals% 

GENER 220 2.679 7,59% 92,41% 
FEBRER 210 2.411 8,01% 91,99% 

MARÇ 295 3.872 7,08% 92,92% 
ABRIL 301 4.593 6,15% 93,85% 

MAIG 307 4.194 6,82% 93,18 % 
JUNY 287 5.114 5,31% 94,69% 

JULIOL 252 5.119 4,69% 95,31% 
AGOST 221 3.376 6,14% 93,86% 

SETEMBRE 221 4.019 5,21% 94,79% 
OCTUBRE 213 3.649 5,52% 94,48% 

NOVEMBRE 194 2.972 6,13% 93,87% 

DECEMBRE 199 3.483 5,40% 94,60% 
PROMIG 243 3. 790 6,17% 93,8% 

Taula IV. Els tipus de contractes a Benidorm durant l’any 2015 (Núñez de Cela, 

2016, p.83)  
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Els nois i les noies veuen com els seus pares i mares tenen treballs 

temporals, són cambreres d’habitacions d’hotels, de restaurants, pubs, etc. 

Llocs de treballs, molt condicionats a l’arribada del turisme. Així, la crisi als 

països europeus com Gran Bretanya, Holanda o Franca, té grans 

conseqüències, ja que el 75% del turisme estranger, uns 75.000, tenen aquesta 

procedència. El turisme estranger suposa el 55% del turisme i la resta, el 

nacional, immers en una crisi encara més profunda que als països del nord i del 

centre d’Europa, quan viatja limita molt la durada de la seua estada i les 

despeses. 

Les dades macroeconòmiques ens porten a un engany, una visió positiva 

de l’economia: la taxa de desocupació a Benidorm se situa en el 13,6% de la 

població activa, 12 punts per sota de la mitjana nacional. La xifra de 

demandants d'ocupació s'ha reduït en l'últim any en quasi 1.000 persones. En el 

mes d'agost es va registrar el nivell d'atur més baix, amb 5.572 persones 

registrades.  En realitat es tracta d’un treball precari, en el qual els pares 

combinen dos i tres treballs a la vegada i en horaris d’oci durant la temporada 

d’estiu. Aquesta estacionalitat de l'ocupació s'ha incrementat en la ciutat des de 

l'arribada de la crisi en 2008, amb  fluctuacions significatives entre els mesos de 

major ocupació turística i la resta de períodes.  

 

             TAXA D’ATUR (al maig) 

2007 2.952 

2008 3.578 

2009 6.115 

2010 6.940 

2011 7.263 

2012 7.342 

2013 7.272 

2014 7.360 

2015 6.765 

           Taula V. Taxa d’atur al maig a Benidorm (Núñez de Cela, 2016) 
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Aquests factors juntament amb la realitat quotidiana, són la raó per la 

qual els i les alumnes creuen que aquestes són les característiques  intrínseques 

del treball: horaris laborals que dificulten la vida familiar, llargues jornades de 

treball en estiu i dràstica reducció a l’hivern, mobilitat entre treballs que de 

vegades l’únic punt en comú és formar part de l’oci nocturna, absència 

d’especialització i professionalitat.  En aquests treballs precaris la formació és 

secundària respecte a la predisposició horària (torns dividits temporalment al 

llarg del dia, caps de setmana; també físicament, de vegades entre dos o tres 

locals), etc., de manera que el perfil de treballador que se cerca és de baixa 

qualificació professional. Els estudis acadèmics semblen un camí massa llarg, 

sense premi econòmic; mentre que als treballs de la nit, existeixen 

remuneracions breus, gratificacions immediates, caramels que els allunyen del 

sacrifici d’estudiar un grau universitari, que de vegades no té relació laboral 

amb el sector econòmic fonamental de la comarca.   

Aquestes característiques afavoreixen que la classe mitjana, acabe en 

aquest tipus de feines. Els pares i mares que desenvolupen aquestes 

professions, doblen la jornada a l’estiu, a la temporada alta, i es veuen 

esclavitzats; mentre que per als adolescents, aquests treballs de vacances, 

aparentment temporals, que desenvolupen quan són estudiants, es 

converteixen en un estímul negatiu,  un efecte dissuasiu  que els allunya del 

món acadèmic, de manera que acaben convertint-se en el seu modus vivendi, 

reproduint així el sistema sociolaboral dels pares.  És així com interactua la 

cultura contraescolar i laboral que defineix Willis (1977): 

Mantengo que el medio específico en que se produce una determinada 

concepción subjetiva de la fuerza de  trabajo y la decisión objetiva de 

aplicarla al trabajo manual es la cultura contraescolar de la clase obrera. 

Ahí es donde se comunica a los individuos y a los grupos los temas obreros 

en su propio contexto determinado y donde los chicos de la clase obrera 

desarrollan creativamente, transforman y finalmente reproducen en su 

propia praxis las características de la cultura general de la sociedad, de 

una forma que les lleva directamente a determinados tipos de trabajo 

(Willis, 1977, p.13).   

 

Aquesta cultura contraescolar és la que reben a casa, a les seues llars, 

però també a la televisió. Els programes d’oci, mostren com ídols, personatges 

sense estudis que han fet de la seua imatge, de la popularitat el que es 
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defineix. Potser semble un aspecte general a tota la societat, però són 

moltíssims els personatges que acudeixen a la televisió, a aquest tipus de 

programa i treballen a les barres dels pubs de Benidorm o de relacions 

públiques, en definitiva com a reclam. Aquests personatges són referents dels 

alumnes, molt més del que pensem. Quan els faig realitzar un eix cronològic 

sobre la vida que els agradaria tenir, la fama és una de les seues metes, ser 

conegut, i de fet desitgen creuar les seues vides amb els individus de moda a 

Benidorm, que ixen a la televisió i veuen que tenen protagonisme a la nit de la 

ciutat. 

 

2.7. Contextualització de la recerca en el camp on es 

desenvolupa. 

El present treball gira entorn de les RS dels alumnes sobre els conceptes 

relacionats amb la crisi i les perspectives de futur que construeixen en aquest 

escenari, a partir de les variables de gènere i classe social. Aquesta recerca és 

la continuació del TFM presentat a juliol de l’any 2013, s’inscriu dins de la línia 

d’investigació del Programa de Doctorat de Didàctica de les Ciències Socials de 

la UAB Els problemes socials rellevants i les qüestions socialment vives en 

l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències socials, d’igual manera guarda 

una estreta relació temàtica amb l'educació per a la ciutadania democràtica i les 

construccions de futur. 

Dins del grup de recerca de la UAB, Grup d’Investigació  en Didàctica de 

les Ciències Socials (GREDICS) cal destacar amb una temàtica semblant: 

 VII Jornades Internacionals d’Investigació de Didàctica de les 

Ciències Socials  "Les Qüestions Socialment Vives i l’ensenyament de 

les Ciències Socials, de la Geografia i de la Història"  UAB, 25, 26 i 27 

de febrer de 2010.  

 X Jornades Internacionals d’Investigació de Didàctica de les Ciències 

Socials “Repensar l’ensenyament i l’aprenentatge de l’espai geogràfic 

i el temps històric en temps de crisi"  UAB, 21-23 de febrer de 2013.  

 Santisteban, A., Investigador principal. El desarrollo de la 

competencia social y ciudadana: problemas sociales i pensamiento 
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historico i social. Proyecto I+D+I. EDU2009-10984. Direcció General 

d’Investigació Ministeri d’Educació i Ciència, 2009-2011. 

  

La nostra recerca guarda moltes semblances amb la investigació 

presentada per Canal, Costa i Santisteban (2012). La metodologia de la recerca 

presentada per aquests autors consisteix a utilitzar imatges dels mitjans de 

comunicació i sobre aquestes imatges es preguntava a l’alumnat, si:   

a) ¿Identifican problemas sociales? ¿Cuáles? 

b) ¿Cómo explican, interpretan y valoran estos problemas sociales? 

¿Cómo se aproximan a estos problemas (los relacionan con otros, 

explicitan consecuencias, se atreven a dar un por qué)? 

c) ¿Incorporan en su discurso la necesidad de alcanzar una solución, o 

no? 

d) ¿Cuál es el agente al que responsabilizan del problema y/o de su 

resolución? 

e) ¿De dónde proceden las representaciones que tienen sobre los 

problemas sociales (escolar, medios de comunicación, familia)? 

(pp.530-531). 

 

 En el nostre cas, les notícies sobre la crisi que seleccionarem als 

qüestionaris no aniran acompanyades d’imatges, amb la intenció que focalitzen 

la seua atenció en la informació. Sí que utilitzarem imatges, però com a 

seqüències de la crisi, és a dir, una d’abans de la crisi contrastada amb altra 

posterior. 

 Resultarà atractiu creuar les conclusions dels diferents estudis 

juntament amb els resultats de la nostra recerca.  

        La experiencia personal, la actualidad informativa de los medios de 

comunicación y la enseñanza son factores que influyen en la construcción 

de su discurso. En Bachillerato se hace más evidente el uso de conceptos 

propios de las ciencias sociales y de ejemplos históricos tratados en el 

medio escolar  (Canal, Costa i Santisteban, 2012, p.534).  

 

 I per la complexa naturalesa de la crisi com fenomen holístic, en el que 

s’imbriquen els factors econòmics, socials, polítics... podem inscriure la recerca 
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en un camp obert com són els estudis de la cultura, amb treballs que resulten 

molts inspiradors i suggeridors, com el d’Armento (2003) i Willis (1977). 

Aprofundeixen en la formació de les classes socials, el pes del context familiar 

en les perspectives de futur i com els adolescents són continuadors, 

reproductors d’aquest micromón o trenquen amb ell.  
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Capítol III.   

La fonamentació 

metodològica. 
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3.1 El marc teòric de la investigació educativa. 

 Aquesta recerca parteix d’un problema de la pràctica educativa. Una 

pràctica que en paraules d’Arnal, Latorre i Del Rincón (2005) és: 

 (...) además de compleja, dinámica e interactiva, está dimensionada 

por aspectos morales, éticos y políticos, que se prestan más a su estudio desde 

planteamientos humanístico-interpretativos. Existe, por tanto, mayor riesgo de 

subjetividad e imprecisión en los resultados sin que por ello tengamos que 

renunciar a su estudio, como postulan los defensores del positivismo (p.38).   

 

 Seguint a aquests autors:  

a) Els fenòmens educatius són complexos. No es tracta únicament de 

registrar les dades, de fet aquesta mera tasca d’observació resulta problemàtica 

quan creences, valors o significats que poden resultar evidents per uns 

investigadors i són invisibles per a altres.  

b) Els fenòmens educatius plantegen major dificultat epistemològica i 

dificultat pel seu caràcter pluriparadigmàtic i multidiciplinar. Un exemple és 

aquesta tesi, que en molts aspectes guarda similituds amb la investigació d’un 

economista o sociòleg.   

 c) El seu caràcter plurimetodològic, ja que no tots els grups d’estudi són 

homogenis i en cada cas es demandaran uns instruments o altres. A més com 

veiem els diferents camps d’estudi que involucra una investigació d’aquest tipus 

exigeix també metodologies variables.  

d) La relació peculiar entre investigador i objecte investigat. L’observador 

també té els seus valors i motivacions, impossibles de separar de la seua 

mirada. De fet quan tria què investigar ja està sent subjectiu i deixant-se guiar 

pels seus interessos i motivacions personals. En aquest sentit, pretendre a la 

meua recerca que siga asèptic -en la que sóc, a més d’observador, participant, 

conec als alumnes des de 2n ESO, els porte a casa, em vaig de viatge amb ells,  

converse amb les seues famílies- és un punt de partida fals, però no és un 

entrebanc a la investigació, ni resta cientificitat a les conclusions, tot el contrari, 

m’ajuda a comprendre el subjecte d’estudi en relació amb les variables i 

circumstàncies en què es troba. 
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e) La delimitació dels resultats. No arribarem a conclusions universals, 

per la qual cosa s’han de realitzar analogies amb cautela, sotmetre-les a la 

crítica d’estudis posteriors i sobretot estar oberts a modificacions o adaptacions. 

 

3.2. Un recerca dins de la investigació educativa. 

      La investigació és un estudi de cas qualitatiu, utilitzant instruments 

quantitatius, com varen ser els qüestionaris tancats al TFM amb els alumnes de 

2n ESO i qualitatius amb els alumnes de Batxillerat: preguntes obertes, 

entrevistes individuals, el grup focal... amb la finalitat de conèixer les RS que té 

l'alumnat sobre la crisi econòmica i les modificacions que es produeixen en les 

seues representacions durant el període de la crisi econòmica i en la seua 

adolescència.  

          Podem emmarcar-la dins de la recerca etnogràfica i constructivista, ja 

que pretenem entendre el fenomen des de fora i des de dins. Aprofundint en la 

influència del context i en la interpretació individual que fan els nois i noies en 

interacció amb el seu entorn.  

 També és una investigació educativa, que ens permet observar la 

incidència de les classes d’Història, si la pràctica docent té rellevància o és 

estèril en la modificació de les seues representacions socials.  

 

a) Un estudi de cas. 

Segons Merriam (1988) l’estudi de cas té les següents característiques, és 

particular, descriptiu i heurístic i es fonamenta en un  mètode  inductiu: 

        Particularistic means that the case study focuses on a particular 

situation, event, program, or phenomenon. The case is important for what it 

reveals about the phenomenon and what it might represent. (...) Descriptive 

means the end product of the case study is a rich, "thick" description, the 

complete literal description of the incident or entity being investigated. (...) 

Heuristic means that case studies illuminate the reader's understanding of 

the phenomenon under study. They can bring about the discovery of new 

meaning, extend the reader's experience or confirm what is already known 

(...) Inductive means that, for the most part, case studies rely on inductive 

reasoning. Generalizations, concepts, or hypotheses emerge from the 

examination of the data -- data grounded in the context itself  (pp. 29-30). 
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La nostra investigació compleix aquests trets: és particular, ja que 

estudia el fenomen de la crisi en un grup reduït i concret com és el nostre 

alumnat. Un problema global es focalitza en un espai i en un grup controlat. És 

descriptiva perquè persegueix replegar i analitzar la resposta del grup, des d’un 

tractament qualitatiu de les dades i creuant les variables que considerem 

significatives. Variables com el gènere o la classe social ja ens mostraren al TFM 

la seua importància en la projecció dels futurs dels nois i noies. 

  És heurística perquè el procés hermenèutic pretén corroborar o refutar 

els supòsits inicials, però també avançar en un camí d’investigació que s’entén 

obert a noves línies de recerca i suggeriments en estudis ulteriors. I finalment, 

el treball de camp, l’observació i la interacció pretén “provocar” i fer aflorar les 

seues RS, que ens subministren la informació.  

La crisi és el problema estructural, que va més enllà de les parets de la 

nostra aula i de les fronteres de Benidorm. Fem un estudi de cas, una anàlisi 

particular perquè és en un grup reduït, però no és aïllat, no podem obviar que 

miràvem de reüll el context immediat a l’hora de configurar les preguntes o 

seleccionar les notícies. Així quan triarem a 2n ESO la notícia amb el titular 

“Espanya ha construït des del 2001 una casa per cada nou habitant”, era 

perquè en aquesta zona la construcció ha sigut un globus que es va inflar i 

punxar amb la crisi; d’igual manera la notícia sobre l’èxode universitari fa 

referència a una situació que preocupa els nostre alumnat de Batxillerat.  

Aquestes especificitats que poden portar-nos a conclusions 

inversemblants o, contràriament, poc sorprenents, les hem tingut en compte en 

rellegir les dades. Segons avançava la investigació, malgrat les nostres 

prediccions, observàrem que molts supòsits no havien contemplat singularitats 

de l’alumnat. Els nois i les noies ens responien en direccions que no 

imaginàvem, revelant-nos una nova realitat que era fins aleshores invisible. Per 

aquest motiu l’entrevista i el grup focal ens han permés ajustar-nos amb més 

precisió a aquestes singularitats que esmentem. 
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b) Una investigació etnogràfica. 

La nostra recerca no pretén quantificar una realitat, sinó comprendre la 

influència d’un fenomen com la crisi a partir de la interpretació de les dades. Un 

exercici de microetnografia representativa de Benidorm al nostre IES.  Es tracta  

“d’anar allí”, “viure amb ells” i “veure”, tal com exposa l’antropologia cultural. 

Seria un error contemplar les projeccions laborals dels alumnes deslligades del 

paisatge socioeconòmic de Benidorm, sembla coherent que una economia 

estacional i monopolitzada pel sector dels serveis, ha de ser (re)coneguda per 

l’observador per poder integrar les dades en la seua interpretació.  

El nostre treball de camp es fonamenta en l’observació participativa per 

conèixer els alumnes i la seua cultura, i en les entrevistes amb els subjectes 

d’estudi. Cal ampliar la mirada més enllà de l’aula: les entrevistes amb els seus 

pares, la informació d’altres companys sobre els alumnes, d’alumnes d’altres 

cursos, exalumnes... Tots són els nostres informants. Aquesta compilació 

d’informació que escapa a l’aula l’hem registrada al nostre diari de camp. 

També era important mirar l’actualitat en el moment en què realitzaven els 

qüestionaris, entrevistes, grup focal..., ja que la situació econòmica concreta, 

els escàndols polítics i les notícies internacionals podien influir en les respotes.  

 

c) Una investigació-acció. 

La investigació-acció és una metodologia participativa, on cobra especial 

rellevància el context sociocultural que envolta a l’investigador: les 

característiques pròpies del nostre IES, del nostre alumnat i de Benidorm són 

claus per realitzar-la.  

El caràcter particular de la nostra investigació i la subjectivitat de l’acció 

participativa són elements determinants. Aquests trets ens distancien dels 

models tradicionals, positivistes, de la recollida estricta de dades i per 

descomptat del desig d’establir axiomes per a altres investigadors, ja que les 

dades s’interpreten i els resultats de l’estudi, no seran tancats, sinó oberts i 

heurístics en paraules de Merriam (1988). El meu paper, la meua ideologia i 

capacitat per fer una lectura sociopolítica de les dades, esdevindran claus, fins 
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al punt que un altre investigador amb els mateixos alumnes i circumstàncies,  

podria realitzar un altre enfocament. 

Seguint a Kemmis i MacTaggart (1988, pp.30-34), els punts d’una 

investigació-acció són: 

1. Es proposa millorar l'educació mitjançant el seu canvi i aprendre a partir 

de les conseqüències dels canvis. 

2. És participativa, a través d'ella les persones treballen per millorar les 

seues pròpies pràctiques. 

3. Es desenvolupa seguint una espiral de cicles de planificació, acció, 

observació, reflexió, i després replanificació, nou pas a l'acció, noves 

observacions i reflexions. 

4. És col·laboradora, implicant a les persones involucrades en el 

millorament de les pràctiques. 

5. Crea comunitats autocrítiques de persones que participen i col·laboren 

en totes les fases del procés de recerca, i proposen il·lustrar-se i 

emancipar-se. 

6. És un procés sistemàtic d'aprenentatge on les persones utilitzen la 

intel·ligència crítica perquè l'acció es convertisca en una praxi (acció 

críticament informada i compromesa) a través de la qual es puga viure 

d'acord amb els valors educatius. 

7. Indueix a les persones a  teoritzar sobre les seues pràctiques i a 

sotmetre els supòsits a un examen crític. 

8. Exigeix sotmetre a prova les pràctiques, les idees i les suposicions. 

9. Entén d'una manera àmplia les proves o dades, incloent-hi tant el 

registre descriptiu del que succeeix, com els judicis, reaccions i 

impressions entorn del que ocorre. 

10.  Exigeix mantenir un diari personal per al registre del qual aprenem 

sobre la manera en què es desenvolupen les nostres pràctiques i de la 

manera en què funciona el nostre projecte de recerca-acció. 

11.  És un procés polític perquè ens implica en canvis, per la qual cosa a 

voltes genera resistències en nosaltres i els altres. 
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12.  Implica que les persones realitzen anàlisis crítiques de les situacions 

amb les quals operen, la qual cosa permet comprendre les resistències i 

actuar políticament. 

13.  Comença modestament i es desplaça cap a canvis més amplis que 

poden conduir a reformes més generals pel que fa a la classe, escola o 

sistema. 

14. Comença amb petits cicles de planificació, acció, observació i reflexió, 

avançant cap a problemes de major envergadura. 

15. Comença amb petits grups de col·laboradors, integrant gradualment a 

majors quantitats de persones. 

16. Permet crear registres de les nostres millores (canvis en les activitats i 

pràctiques, en el llenguatge i el discurs, en les relacions i formes 

d'organització, així com registres del desenvolupament del nostre domini 

de la IA.  

17. Permet donar una justificació raonada de la nostra tasca educativa a 

través de l'argumentació desenvolupada, comprovada i examinada 

críticament en favor del que fem. 

 

La investigació sense connexió amb la pràctica docent resulta 

infructuosa; i l’acció docent enclaustrada a l’aula, sense reflexió i avaluació, i 

sense compartir amb altres professionals, resulta estèril, incapaç d’evolucionar i 

lligada al cicle vital del docent. Totes dues són complementàries, i més des d’un 

plantejament sociocrític, coherent amb la temàtica de la crisi i les seues 

implicacions. La crisi és una QSV, un tema en el qual l’objectiu didàctic no és 

limita en comprendre el cicles econòmics, sinó en  comprendre la realitat actual 

i les conseqüències dins del sistema capitalista: 

 

El currículo se desarrolla en un contexto comunitario real –debe estar 

relacionado con la vida y trabajo de la comunidad de forma explícita–, se 

compromete con la experiencia real de chicos/as reales debe ser explícito 

sobre cómo recoge sus intereses y cómo les influye- y ocurre en un periodo 

histórico por lo que ha de ayudar a los niños a situarse en la historia y a 

relacionar las cosas que aprenden con sus orígenes históricos. Todo esto 

significa que el currículo ayuda a los estudiantes a que se vean como 

productos de una cultura y una Sociedad, con la posibilidad de influir en esa 
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cultura y Sociedad a través de sus acciones  (Kemmis, Cole i Suggett, 2007, 

p.115). 

 

En aquesta investigació-acció hem realitzat proves escrites a l’alumnat, 

vinculant els continguts del currículum amb els problemes que estudiem, 

comparant gràfiques de la caiguda dels valors de la Borsa en 1929 amb  la 

fallida financera del 2008 o de les taxes d’atur en 1873 amb l’actualitat. Els 

resultats s’exposen al final de l’informe, però podem avançar que connectar el 

currículum amb la seua realitat, les crisis passades amb els problemes 

financers (preferents, hipoteques subprime, fluctuacions de l’euríbor, etc.) ha 

despertat en ells i elles una major anàlisi crítica de la realitat i actituds com la 

seua cautela en demanar un préstec. Conseqüències que assenyalen     

Kemmis i MacTaggart (1988) d’una investigació acció: Implica que les 

persones realitzen anàlisis crítiques de les situacions amb les quals operen, la 

qual cosa permet comprendre les resistències i actuar políticament (p.33). 

 
 
d) Una recerca constructivista. 
 

Són molts els conceptes que s’utilitzen per desmarcar les investigacions 

qualitatives de les quantitatives, així se les inscriu dins del paradigma qualitatiu, 

fenomenològic, naturalista, hermenèutic, humanista, etnogràfic... però ens 

sentim més identificats emprant el concepte constructivista, perquè nosaltres 

hem d’esbrinar el món interior, com els individus es pensen, on s’ubiquen, com 

el seu món particular s’estén com la seua cosmovisió general, però totes dues 

dimensions interactuen i friccionen, ja que l’entorn és modelador de la seua 

formació.  

Esta orientación metodológica tiene como objeto la comprensión del 

complejo mundo de la experiencia humana: cómo las personas viven, 

experimentan, interpretan y construyen los significados del mundo social, 

y cómo éstos son integrados en la cultura, el lenguaje y las acciones de los 

actores sociales. Su meta es lograr imágenes multifacéticas del fenómeno 

social estudiado tal como se manifiesta en las distintas situaciones y 

contextos sociales. Para comprender una situación tratan de capturar lo 

que las personas dicen y hacen, es decir, los procesos de interpretación 

que utilizan para construir la realidad. La finalidad de la investigación 

constructivista es desarrollar construcciones de la realidad compartidas 
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que iluminen un contexto particular y proporcionen hipótesis de trabajo 

para la investigación de otros (Arnal, Latorre i Del Rincón, 2005, 197).   

  La crisi és un fenomen que trastoca tots els àmbits de la societat,  els 

ciutadans conformen les seues pròpies imatges i explicacions del que és, les 

causes i com afectarà el seu present i futur. Aquestes RS sobre la crisi no es 

limiten únicament als moments en què utilitzem els instruments de recollida 

d’informació, la pràctica diària i l’actualitat (notícies sobre la corrupció, 

desnonaments, vagues estudiantils) conformen dades que repleguem al nostre 

diari de classe. Les respostes i reaccions dels nois i noies en esdeveniments no 

programats, converses o excursions són també una font d’informació. 

 

 f) Una recerca longitudinal. 

Aquesta investigació se centra en els nois i noies de 1r de Batxillerat. 

Fem una anàlisi i descripció densa de les seues RS sobre la crisi, però també és 

una recerca longitudinal. Al TFM, 27 alumnes de l’actual investigació formaren 

part d’aquell estudi, per tant, en aquests 27, podrem veure l’evolució o el canvi 

de les seues idees i pensaments.   

El qüestionari del TFM (Annex II) era més senzill. A diferència del 

qüestionari actual hi havia preguntes tancades i obertes. Les tancades sobre les 

responsabilitats i esperances sobre la crisi: Qui consideres responsable de la 

crisi? a) Els polítics,  b) Els bancs i c) Les empreses; Qui consideres capaç de 

trobar solució a la crisi? a) Els polítics, b) La societat i c) La Unió Europea. 

Mentre que les obertes, sí que ens permetran fer l’anàlisi comparativa sobre les 

seues projeccions de futur i el seu pensament creatiu, ja que eren: 

 Què és el que més valores en un treball?     

 Si pogueres elegir, de què t’agradaria treballar en un futur? Indica tres 

feines en ordre de preferència   

 Quines  dificultats creus que trobaràs per a aconseguir-ho? 

 De què penses que tindràs més probabilitats de treballar? Per què 

 Et sembla una situació justa o injusta la contada a les notícies? Per què? 

 Què proposes tu per solucionar els problemes de les notícies? 



La crisi econòmica a l’aula: les representacions socials dels nois i noies. 

 
125 

3.3. Metodologia i instruments: descripció i justificació. 

Hem de tenir present que a més dels instruments de recollida 

d’informació, han sigut un punt de partida el PEC (Projecte Educatiu del Centre) 

i l’almanac Benidorm en cifras (Núñez de Cela, 2014, 2015 i 2016), per oferir-

nos una aproximació al context de la localitat i al perfil socioeconòmic de les 

famílies. Aquests documents, juntament amb la nostra observació dels cinc 

anys que porte exercint de professor als centres educatius de Benidorm (IES 

Almadrava 2011-2012, FPA 2012, IES Bernat de Sarrià 2012-2016), m’han 

permès començar a configurar les possibles preguntes dels qüestionaris, els 

esborranys, i definitius guions de les entrevistes i altres pautes orientatives. 

 

3.3.1. El qüestionari. 

Amb els qüestionaris replegàrem la informació sobre les RS. Les 

preguntes eren totes obertes i els obligaven a justificar les respostes, açò 

suposava un esforç de síntesi, trobar patrons a les seues respostes, similituds... 

però el contrari seria perdre la riquesa dels seus testimonis.  

Els qüestionaris tenien cinc parts: la primera bateria, preguntes de tipus 

personal, perseguia conèixer la realitat de les famílies, si el pare i/o mare es 

trobaven treballant, si havien sigut acomiadats en aquests darrers anys o si 

s’havien vist forçats a tancar el seu negoci. També saber si havien canviat altres 

aspectes quotidians, si vivien des d’aleshores amb els seus avis, si han sigut 

desnonats, vivien de lloguer, immigrat recentment o si l’any passat cursaven 

estudis en un col·legi privat. Aquestes dades ens ajudaren a desenvolupar un 

perfil socioeconòmic de l’alumnat i poder establir categories per agrupar-los i 

analitzar amb més precisió els diferents grups establint paral·lelismes o 

diferències significatives. 

 Algunes preguntes eren tangencials, no els preguntàvem directament si 

havien sigut  desnonats, sinó si havien traslladat la residència o si la família 

havia tingut canvis. Eren preguntes que podien resultar incòmodes, per això en 

les instruccions, els assenyalàvem que si alguna pregunta els era molesta, 

indicaren a la resposta: “No vull respondre-la”.  
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Les respostes foren completades a les posteriors entrevistes, ja que les 

dades i opinions als qüestionaris ens va servir per a redactar les preguntes i 

temes del que volíem aprofundir a les converses. 

Prèviament, comptàrem amb la informació dels tutors per saber la seua 

situació sociofamiliar i si es trobaven en una situació complicada per la crisi. 

 El segon bloc, idees de futur, indagava sobre les feines que volen 

desenvolupar, les dificultats que pensen que trobaran, on es veuen realment en 

uns anys. També ens contaren com pensaven que la crisi incidirà en les seues 

vides en el futur. Aquesta temàtica es complementava amb la construcció de 

dos eixos cronològics4: 1. La vida que voldrien tenir, la que desitjarien  2. La 

que creuen que tindran realment. La comparació ens va permetre comprovar si 

hi havia harmonia entre totes dues o frustració dels somnis. 

Les preguntes sobre el seu futur varen ser:       

  Què és el que més valores en un treball?     

  Si pogueres elegir, de què t’agradaria treballar en un futur? 

  Assenyala els tres treballs desitjats en ordre de preferència i explica  

breument el motiu de les teues eleccions. 

  Quins requisits, quina formació o preparació, creus que necessitaràs 

per fer la primera d'aquestes feines que vols? 

  I quines dificultats personals penses que trobaràs? 

  De què penses que tindràs més probabilitats de treballar? Per què?  

  Creus que la crisi que estem vivint determinarà  el teu futur? Com? 

 Aquestes preguntes i les activitats dels eixos cronològics, ens ajudaren a 

respondre a dos interrogants que ens formulàvem al principi: Com influeix la 

crisi en la seua visió del futur? Com veuen el seu futur personal i laboral? I 

també els següents: Com les variables gènere/classe social condicionen el seu 

rol al futur i si la crisi ha canviat aquests arquetipus?    

Recordem que en 2n ESO distingíem, grosso modo, dos grups, un de 

famílies de nivell socioeconòmic mig-alt i l’altre més desafavorit, en el qual els 

pares i les mares tenien feines lligades a l’hostaleria (cambreres de restaurants, 

                                                 
4
 Els eixos cronològics i els relats del iaio al nét, únicament varen ser elaborats per l‘alumnat del 

batxillerat d’humanitats.  
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d’habitacions d’hotels, ajudants de manteniment, etc.). Es tractava de treballs 

de baixa qualificació professional, els més vulnerables a la crisi, els que més 

havien empitjorat les condicions laborals. Canvis que suposàvem tindrien 

rellevància en les representacions socials dels fills i filles. 

Les preguntes relacionades amb el seu futur personal que els fèiem eren:  

Què valores en un treball? Assenyala els tres treballs desitjats en ordre de 

preferència? Quines dificultats creus que trobaràs per a aconseguir-ho? De què 

penses que tindràs més probabilitats de treballar? Per què?  

Les professions triades per nois i noies de classes socials diferents eren 

molt paregudes, però la principal diferència estava entre les noies. Totes volien 

ser mestres, metgesses, veterinàries... però les de famílies més desafavorides 

es veien en un futur com netejadores, cambreres d’hotel, a una botiga de roba 

o un bar, justificant que no valien per a estudiar i ocuparien treballs precaris 

sense formació. 

Els nostres objectius principals eren esbrinar:  

- les representacions socials dels alumnes sobre la crisi,   

- les causes, les conseqüències, els responsables...  

-el paper que atorguen als ciutadans, a l’Estat, a les institucions i entitats 

internacionals  

-les solucions que proposen,  i 

- l’origen d’aquestes representacions  socials. 

En el tercer bloc se’ls interpel·là sobre els responsables de la crisi i les 

persones capaces de solucionar-la i eixir d’ella. I es complementava amb dues 

seqüències d’imatges: primer mostrant a Rodrigo Rato eufòric i tot seguit la 

seua detenció; mentre que la segona imatge agrupava les mobilitzacions socials 

del 15M i les protestes per a combatre la corrupció.   

El quart bloc, crònica de la realitat, incloia 4 notícies que tracten els 

desnonaments, les dificultats d’una dona aturada que recorre als menjadors 

socials, les preferents i l’èxode dels universitaris. Ens ajudaren a saber els seus 

coneixements, representacions i opinions, la seua empatia i solucions que 

plantegaven.  
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Les quatre notícies estaven centrades en els anys 2012-2013, els del 

rescat financer i mostraven la visió més apocalíptica transmesa pels mitjans, les 

tertúlies de la tasca o els mercats (els de veritat, els de fruita, peix i carn, no 

els abstractes financers). Únicament suprimirem respecte al qüestionari del 

TFM, una notícia sobre el descens d’activitat a la construcció, per no 

sobrecarregar-los i perquè la resta de notícies continuen sent vigents i actuals 

als mass media i a les enquestes del CIS. El motiu de mantenir les mateixes 

notícies que seleccionàrem al TFM, era per poder comparar si de veritat 

continuava la percepció negativa o els nois i les noies veien aquestes notícies 

com cosa del passat i el futur més benigne.  

Les preguntes sobre les notícies ens permeteren conèixer el seu grau de 

comprensió sobre la crisi. Al TFM, havien d’identificar la informació de 

cadascuna de les notícies amb una de les cinc opcions que els mostràrem. 

Després assenyalaven si el relat de cada notícia era una causa o conseqüència 

de la crisi, per a finalment identificar quin era l’agent protagonista a la notícia 

(una persona, un col·lectiu o un grup ètnic).           

       Ara, a 1r de Batxillerat, els demanàvem que ampliaren les seues 

respostes per obtenir més informació qualitativa:  

1. Quin és el problema relacionat amb la crisi? De quin problema 

tracta aquest text?  Creus que és un problema important pels que el 

viuen? Per què? Coneixes alguna persona que haja viscut una 

situació semblant? Qui? Com es va resoldre?  

2. Creus que la situació que viu aquesta família és una causa o 

conseqüència de la crisi? Explica per què?  

3. Creus que et podria passar a tu o a la teua família?  Per què? 

4. Et sembla una situació justa o injusta? Per què?  

5. Què proposes tu per solucionar  aquest problema? 

    

I finalment, havien de completar una taula amb conceptes econòmics i 

personatges relacionats amb la crisi, però de dimensió social i presents al 

discurs polític. Havien d’assenyalar si els coneixen o no, intentar definir-los, en 

quin context els escoltaven o associaven el seu ús: atur,  preferents,  retallada,  
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rescat financer,  prima de risc,  desnonament, deute,  hipoteca,  Àngela Merkel,  

tipus d’interès, menjador social i  estat  del benestar, etc. Aquesta pregunta no 

va sofrir cap canvi respecte al qüestionari del TFM del 2013. 

Amb la finalitat d’observar si canviaven les seues RS, les nocions i 

imatges sobre la crisi, vàrem passar el qüestionari tant al principi com al final 

de curs. La primera vegada realitzaren el qüestionari al desembre, la tercera 

setmana, quatre diens abans del cap de setmana del diumenge electoral, i la 

segona vegada al maig del 2016, amb el buit de govern.  

Al TFM, a les qüestions primer triaven a qui consideraven culpable de la 

crisi (els polítics, els bancs, les empreses) en qui confiaven per eixir de la crisi 

(els polítics, la societat, la Unió Europea), per després demanar-los la seua 

opinió sobre les situacions dramàtiques que es contaven a les notícies i fer que 

proposaren possibles solucions als problemes derivats de la crisi.  Ara el volum 

d’informació era major, tenien més coneixement sobre el tema de la crisi i els 

seus judicis morals, el que ens feia pensar que s’implicarien més, encara que 

algunes investigacions ens demostraven que la prudència també augmenta amb 

l’edat (Canal, Costa i Santisteban, 2012).  

 

3.3.2. Construir una història: La narració retrospectiva. 

Construir un relat, una història personal, és una eina que fa aflorar les 

seues idees i emocions. Hi ha experiències que difícilment ens contarien de 

manera directa, resultaria estrany que respongueren “Sí, hem sigut desnonats”. 

Són situacions que els pares i mares intenten ocultar als fills, perquè no 

s’assabenten dels problemes econòmics. Darrere d’un trasllat a casa dels avis o 

canviar de lloguer pot haver-hi un desnonament. Amb 16-17 anys possiblement 

sí que són conscients de les dificultats econòmiques, però també d’ocultar-les.               

El relat, la ficció,  permet relaxar el superego i disfressar la vergonya per 

mostrar la realitat que pateixen. L’enunciat que llegiren quan els demanàrem 

que ens conten la visió de la crisi a posteriori era el següent: Imagina que quan 

tingues 70 anys et demanen els teus néts, que els contes què va ser la crisi, 

què va significar per a tu en la teua adolescència. Què els contaries?  
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No esperàvem que ens lliuraren un informe ple de dades i rigorositat, 

sinó que expressaren els moments i sentiments gravats, aproximant-se més a 

un testimoni directe i emotiu, com pot ser una font oral, que a una descripció 

asèptica. Darrere de la paraula “crisi”, hi ha experiències i vivències que volíem 

que ens conten. 

 

 

3.3.3. L’entrevista individual. 

Com assenyala Walker (1989) la entrevista se basa en la idea de que las 

personas son capaces de ofrecer una explicación de su conducta, sus prácticas 

y sus acciones a quien les pregunta sobre ellas (pp.113-114). Nosaltres 

preteníem conèixer com veuen els alumnes els problemes que tenen els seus 

pares, què pensen sobre l’economia familiar, quina imatge tenen dels polítics, 

de les decisions que prenen, com creuen que els afecten i quina influència 

tindran en el seu futur... són preocupacions i interessos que teníem abans de 

portar a terme la investigació, però quan buidàrem els resultats de les 

enquestes afloraren altres interrogants, altres hipòtesis amb les quals no 

contàvem. Aquestes noves línies són les que tractàrem en les entrevistes. 

Elaboràrem un guió semi-estructurat amb els temes que volíem tractar. 

Les seues respostes als qüestionaris ens dibuixaren les línies dels temes en què 

calia aprofundir. Això no obstant, fórem flexibles als nous temes que podien 

sorgir a les converses. Per aquest motiu vaig adoptar un rol informal, amb més 

proximitat, i donant llibertat al vertader protagonista, ja que ens interessen los 

aspectos subjetivos de la persona como las creencias, las actitudes, las 

opiniones, los valores, en relacion con la situación que se está estudiando 

(Arnal, Latorre i Del Rincón, 2005, p.336). També els alumnes vinculen les 

seues opinions amb les seues intrahistòries i aspectes emocionals, així hem 

d’anar amb cura, de forma progressiva obteniendo interpretaciones, opiniones y 

sentimientos en torno a los comportamientos descritos (...)  cuando se ha 

creado un rapport y se ha logrado despertar el interès del entrevistado (Latorre, 

2003, p.73). Així en les entrevistes, en un context més personal esperàvem que 

les emocions foren més presents. 
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L’entrevista es realitzà a una mostra de 6 alumnes que resultava 

il·lustrativa de la situació socioeconòmica de l’alumnat, de forma que fora 

representativa de l’heterogeneïtat del grup. 

 Com hem assenyalat abans, ens permeteren aprofundir en els buits dels 

qüestionaris, aclarir les respostes que demanen més raonaments. A partir de les 

respostes als qüestionaris, seleccionàrem als nois i les noies que per la seua 

situació socioeconòmica, experiències o ideologia podien resultar interessants 

sobre la qüestió de la crisi. Seleccionàrem 6 alumnes, 4 xics i 2 xiques. En dos 

casos férem una entrevista doble, primer agrupant a dos germans i després a 

dues alumnes: 

  E♂1,  alumne els pares del qual havien canviat de feina: 3 vegades el 

seu pare i 2 la mare, actualment la mare treballava a Mercadona i el pare a 

un bar. Les seues preferències laborals eren l’exèrcit i la policia, perquè li 

agrada la disciplina. A més va respondre que la crisi creu que no l'afectarà 

en la seua futura professió, ja que “l’exèrcit sempre guanya”. Aquesta és 

una de les respostes que al qüestionari queden a l’aire i calia precisar a 

l’entrevista.  

Els culpables per a ell eren els polítics “que miren pel seu bé i no per 

Espanya”. I com a solució la societat i els polítics, amb “sacrifici i esforç”,  

“polítics honrats”, “que miren pel bé de la gent”. La imatge de Rodrigo Rato 

li va suggerir, “veiem un notes (sic) que es riu d’Espanya furtant tot el que 

pot”. Aquest alumne, crèiem, representava un poc aquesta idea del cirurgià 

de ferro que es demanda des dels mitjans de comunicació.  

  E♂2 (2), són dos germans autors del dibuix de la “peineta” i el text 

“pqnio ijo pta”.  Els dos alumnes deixaren en blanc la casella sobre els seus 

futurs, només un assenyalà que creu que alguna cosa relacionada amb la 

medicina. Les seues respostes sobre la crisi i els culpables eren prou 

elaborades i ben raonades, però sobre les solucions, sempre plantegaven 

una certa resignació: un que “el temps acabarà amb la crisi” i l’altre que 

“les crisis són cícliques”. Eren també molt crítics amb les retallades, cal 

recordar que el pare és cirurgià i la mare és metgessa. 
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Imatge III. Resposta d’un alumne a la imatge de Rodrigo Rato. 

 

 E♂3, aquest és l’únic que reconeixia que la seua família va ser 

enganyada amb les preferents. Responsabilitzava de la crisi “al PSOE, 

perquè ens varen introduir en aquesta crisi per la seua mala gestió” i veu 

com solució el PP “són capaços de solucionar els problemes que ens estan 

passant”. Rato “és un lladre” i considera que les manifestacions del 15M i 

mobilitzacions “no aconseguiran res”. A més els seus pares són 

farmacèutics i han vist com durant mesos la Generalitat no els ha abonat 

les receptes. 

 E♀4 (1), es tractava d’una alumna que viu amb la germana i la seua 

mare, vol ser policia, però pensa que acabarà treballant en un pub o bar, 

“perquè només necessites una bona imatge”. En les notícies s’identificà 

amb la situació de la professora interina que va a un menjador social, “la 

meua mare es va quedar sense treballar, contractaren a gent més jove i és 

injust”. Se sentia orgullosa de la gent que es manifesta en les imatges i 

optimista en què puguen canviar les coses a diferència dels dos germans 

anteriors. En 1r batxillerat havien desaparegut aquestes reflexions del tipus  

“voldria estudiar açò, però acabaré sent mà d’obra precària i estacional”. 

Aquelles noies amb menys recursos, d’acord amb les seues prediccions 

laborals de futur, es troben actualment fent un grau mitjà d’hostaleria, 

treballant en botigues, cercant feina o cursant FP Bàsica5.  

 

                                                 
5
 Es tracta d’un curs dirigit a l’alumnat que es preveu que tindrà dificultats per treure el graduat ESO. 

Està orientat a continuar els estudis en un cicle mitjà. 
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E♀4 (1) també va formar part del grup focal, però les seues intervencions 

varen ser mínimes, pot ser perquè és un tema que li toca de prop o simplement 

per la baixa autoestima, ja que com hem dit és l’únic cas que utilitza el 

condicional en l’elecció del treball desitjat, per després rebaixar les seues 

pretensions. Esperem que a l’entrevista es mostre més comunicativa. 

Únicament ella i una amiga -E♀4 (2)- provenen de l’IES Mediterrània a 

diferència de la resta, per aquest motiu he optat per una entrevista doble. 

L’altra companya també feia una valoració positiva de les mobilitzacions i es 

mostrava molt indignada amb les notícies sobre la corrupció política. 

L’economia familiar també s’havia ressentit amb la crisi, la mare continuava 

cercant feina en els darrers cinc anys. 

 

3.3.4. El grup focal.  

El nostre grup de discussió va estar format per 6 alumnes 3 de cada 

classe (Batxillerat de Ciències i Humanitats). La intenció de l’organització d’un 

grup focal era il·lustrar com preveuen els seus futurs i què opinen de la crisi 

mentre interactuen. Aquest grup es va seleccionar intentant que fora 

heterogeni, representatiu de l’alumnat de les diferents situacions, i amb 

alumnes amb iniciativa que dinamitzen el diàleg amb les seues idees. Ens 

interessava la valoració que fan de la crisi, però molt més despertava la nostra 

atenció el fet de veure com justificaven les seues opinions enfront dels altres, 

com es barallen dialècticament, a quins arguments o prejudicis recorren, 

permetent-nos intuir el context de procedència i la formació de les idees 

prèvies, observant si reprodueixen arguments dels tertulians, opinions més 

propis dels seus pares o compartides pels col·legues. A més podríem entendre 

les seues perspectives de futur, com creuen que conviuran amb la crisi, quin 

serà el seu paper, si hauran de marxar... 

El meu paper, a més de ser observador, seria en aquest cas el de 

moderador, amb la fi de promoure la participació de tots, afavorir les 

intervencions, donant-los llibertat per dir el que pensen... La disposició en 

cercle semblà la més idònia per crear una àgora entre iguals. 
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La sessió del grup focal va estar formada per sis alumnes 3 xics i 3 

xiques. Els xics podríem situar-los ideològicament a l’esquerra crítica en dos 

casos (GF♂1, GF♂2), a posicions molt conservadores políticament (GF♂3). 

GF♂1 pertanyia a una família socioeconòmicament de nivell mitjà-alt i amb 

moltes inquietuds culturals per part dels pares, mentre que GF♂2 havia vist 

com el seu pare ha canviat quatre vegades de treball des que es va produir 

l’esclat de la crisi, quan era fuster, i la seua mare, actualment estava aturada i 

havia estat acomiadada dues vegades des del  2008; per últim, els pares de 

GF♂3 també han viscut dificultats durant la crisi, perdent poder adquisitiu. 

Les 3 xiques provenien d’estatus socioeconòmics molt diferents. Una 

formava part d’una família acomodada, propietària d’una immobiliària i un hotel 

(GF♀1), els dos sectors claus en l’embranzida econòmica anterior a la crisi, però 

també els més afectats. Les altres dues xiques vivien només amb les seues 

mares, una de lloguer i amb dificultats econòmiques. Les mares tenien treballs 

de baixa qualificació laboral, havien canviat de feina durant la crisi, 

experimentant la incertesa de l’atur... són l’altra cara de la moneda. Una 

d’aquestes alumnes (GF♀2) -la mare de la qual fa feines de neteja- va ser de 

les poques que no va citar els polítics com culpables, responsabilitzant als 

“directors d’empresa que trauen partit de la crisi per a explotar als 

treballadors”. L’altra (GF♀3), també en aquesta línia, critica la situació de la 

interina de la notícia 1 relacionant-ho amb les polítiques de les empreses que 

“es fixen en l’edat a l’hora de contractar a la gent”. 

 

 

3.3.5. Pràctica docent: els comentaris de fonts històriques i 

testimonis. 

No hem d’oblidar que també es tracta d’una investigació-acció, d’una 

interpretació del procés d’ensenyament-aprenentatge i de les possibilitats de 

connexió del currículum amb els problemes rellevants de l’actualitat. Amb  

aquest interès ens autoavaluem, mostrant una de les finalitats de les Ciències 

Socials, preguntant-nos un dels nostres objectius inicials: Com condiciona la 
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crisi econòmica actual la mirada dels nois i les noies sobre el passat i el 

present? Ha canviat la manera d’entendre els temes? 

Com assenyalen González i Latorre (1987) cal planificar la lliçó i 

l’observació: objectius, intencions, estratègies, dades per recollir, aspectes de 

l’ensenyament per observar i el mètode per utilitzar (...) i recollir les dades de 

forma que puguin analitzar-se després (p.42).  

La seqüència didàctica del nostre programa que tenia més vinculació 

amb el moment present, era la crisi de 1929 i també, en menor grau, la crisi de 

sobreproducció de 1873. Únicament l’alumnat de 1r de Batxillerat d’Humanitats 

cursava l’assignatura d’Història Contemporània, per tant podríem observar en 

aquests nois i noies la influència de les classes rebudes. 

 El fet d’aparèixer la paraula crisi els força a establir analogies però, 

possiblement també, a incórrer en presentismes, ja veuríem quina noció li 

atribuïen, primant el factor econòmic, social, polític, etc. De fet la primera 

pregunta que els formulàvem era demanar-los què vol dir crisi. A priori, intuïm 

que en la pluja d’idees, farien un enfocament economicista i pessimista. 

Recordem que la historiografia ha definit el concepte crisi com una adaptació 

evolutiva a les dificultats, i en canvi perdura l’associació de crisi amb 

decadència.  

Les diferents proves escrites en les quals relacionaven gràfiques, 

caricatures, textos sobre la crisi de 1873, 1929 i 2008, ens permetrien valorar la 

nostra pràctica docent. Valorarem la incidència d’aquesta pràctica quan passem 

els qüestionaris al final de les unitats, per comprovar si han canviat les seues 

idees.  

Respecte als materials didàctics de les unitats didàctiques, els nois i noies 

tenien accés a la plataforma moodle del centre. Un espai virtual d’aprenentatge 

on compten amb gran nombre de documents sobre el tema: textos com fonts 

històriques i historiogràfiques, vídeos de pel·lícules o documentals, gràfiques, 

mapes, pàgines web, etc. A més els fòrums permeten iniciar discussions amb 

altres companys afavorint el socioconstructivisme (Olmos, 2015). 

Hem compilat diferents materials i recursos perquè de manera paral·lela 

a les explicacions, pogués l’alumnat accedir a ells. En les següents imatges es 



Les perspectives de futur dels nois i les noies. 

 
136 

pot veure un exemple, mentre que als annexos (CD) es troben desglossats els 

diferents materials (Annex VI), les proves en què comprovàrem els seus 

aprenentatges de les crisis (Annex VII).   

 

Imatge IV. Els materials de les unitats didàctiques a la plataforma moodle. 

 

Una de les modificacions que volia fer als qüestionaris i entrevistes, 

respecte al TFM era aprofundir -en la línia dels treballs que he analitzat al marc 

teòric- en la comprensió de la funció del banc, existeixen molts estereotips en 

aquest moment sobre els bancs, i possiblement és un coneixement superficial.  

La unitat sobre la crisi de 1929 és tema clau per saber si coneixen com funciona 

el mercat de la Borsa, de les finances i per extensió les preferents. Qui sap si 

l’Educació Financera que han rebut en aquests anys o la introducció en 3r ESO 

de l’assignatura Empresa i Iniciatives Emprenedores (DOCV, 2010), han 

aconseguit una major comprensió dels aspectes econòmics o continuen 
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reforçant les imatges negatives de les finances i edulcorant la seua funció 

social.  

 

Imatge V. Exemple d’activitat relacionant el paper dels banquers a 1929 i 

2008. 

Cal recordar que una de les preguntes que els fèiem a 2n ESO era Qui 

consideres responsable de la crisi?  I per descomptat els bancs eren una opció, 

per aquest motiu era interessant comprovar els seus coneixements sobre la 

banca i valoració dels banquers. 

 

3.4. Criteris de la metodologia qualitativa: la triangulació.    

  D’igual manera que al segle XIX es pretenia la unitat epistemològica i el 

monisme metodològic entre ciències i humanitats, també han existit intents per 

aplicar els mateixos criteris de cientificitat de les investigacions 

empíriques/analítiques a les qualitatives (Goetz  i Le Compte, 1988).  

  Lincoln i Cuba (1985) readapten les categories següents entre els dos 

tipus de recerques (les positivistes i les qualitatives): validesa 

interna/credibilitat; validesa externa/transferibilitat; fiabilitat/dependència i 

objectivitat/confirmació.   

La credibilitat de l’anàlisi qualitativa es fonamenta en el reforç de les 

tècniques d’informació emprades. Abordar el mateix problema des de diferents 

tècniques o estratègies (qüestionaris, entrevista, fonts i documents, grup focal, 

la investigació-acció) enriqueix el volum de la informació, però el més important 

és que aquesta multiplicitat de perspectives ens ofereix una visió més completa. 
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Els interessats, els nois i noies, també varen revisar les seues participacions en 

les entrevistes i grup focal, perquè validaren les seues paraules o discursos 

recollits. 

Emprar conjuntament totes les tècniques ens ajuda a anar concretant la 

investigació, aprofundint en els punts inicials, però a la vegada descobrir nous 

camins temàtics. Ho hem vist en el qüestionari i l’enquesta. Tots dos 

instruments ens permeteren saber quins punts havíem de tractar i aprofundir a 

l’entrevista i també al grup focal. A més les dificultats experimentades i les 

respostes dels nois i les noies, ens ajudaren a l’hora de tornar a configurar els 

qüestionaris finals i passar-los per segona vegada, amb la fi de veure els canvis 

o no de les seues RS. No només hi ha un transvasament d’informació d’una a 

altra tècnica si les combinem totes, ens adonem de la complexitat de la realitat, 

del seu caràcter hermenèutic i de segur aconseguim mostrar una visió holística 

de la realitat (Walker, 1989, pp.100-105).  

La transferibilitat i la dependència. En la nostra recerca el context té un 

pes clau, les circumstàncies que envolten a les famílies o l’economia de la zona 

són particulars. Si recordem els estudis citats al marc teòric sobre 

l’aprenentatge de les nocions econòmiques en els adolescents, veiem com el 

context alterava els resultats en recerques similars.  Així els aprenentatges dels 

adolescents de Hong Kong eren una excepció en comparació amb Irlanda, 

Glasgow, Argentina i més encara amb Sudàfrica. Les societats són dinàmiques i 

no podem pretendre mantenir les constants estables.  

  És normal que altres investigadors estudien el mateix problema a altres 

llocs i obtinguen conclusions divergents. Nosaltres realitzarem amb més 

profunditat el que férem fa quatre anys i el més segur els resultats seran 

diferents, encara que podrien també ser semblants: en primer lloc perquè 

aquells nens i nenes ja no tenen 12 i 13 anys sinó 16 o 17, i per què el context 

ha canviat. De fet aquest és un dels temes centrals de la recerca: primer 

observar si hi ha canvis en el context familiar, i si aquests tenen transcendència 

–en quin grau- en les seues RS i projeccions de futur. Malgrat aquest caràcter 

canviant del context –pensem que no podem reproduir les mateixes 

característiques i variables, una vegada i una altra, com fa un científic als seus 
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experiments del laboratori- es tracta de mostrar com en el context que 

detallem, podem justificar de forma racional, plausible, les respostes dels 

qüestionaris, opinions i actituds en les entrevistes, grup focal, etc., i a més fer-

ho comprensiu per a altres.    

L’últim criteri és el de confirmabilitat, l’objectivitat/subjectivitat de la 

investigació. En aquest cas, la recerca és subjectiva, en primer lloc: perquè sóc 

jo qui trie estudiar aquest problema, des d’aquests supòsits, amb aquests 

plantejaments, trie les estratègies i tècniques de recollida d’informació que 

considere més adients, etc. En segon lloc es tracta d’una investigació-acció, sóc 

observador i participant, i a més conec a molts alumnes, he anat de viatge amb 

ells i sense arribar al grau d’interacció de Rabinow (1992), he anat a casa dels 

seus pares i mares, he dinat amb ells i he parlat de forma informal de molts 

temes. Açò no són entrebancs que resten imparcialitat, sinó elements i accions 

que m’ajuden a comprendre la cultura, la densa cultura que hem d’interpretar 

plena de símbols (Geertz, 1991), i l’imaginari dels protagonistes i aspectes 

emocionals que escapen a les estadístiques positivistes. 

S’han respectat els criteris ètics a la investigació. Els nois i noies han 

sigut informats de la recerca que portava a terme. Algunes preguntes del 

qüestionari podien resultar incòmodes, per aquest motiu se’ls va explicar 

prèviament que indicaren en aquestes “no la vull respondre”. Posteriorment 

se’ls va facilitar una còpia amb les transcripcions de les entrevistes i el grup 

focal, donant el seu vistiplau. 

  

3.5. L’ús del programa Qlik: el processament de les dades. 

Qlik és una eina analítica que permet crear informes personalitzats i 

quadres dinàmics amb gran facilitat per explorar àmplies quantitats de dades i 

trobar coneixements importants.  

La seua utilització en el camp de la didàctica és pionera, fins ara 

s’utilitzava a les empreses per creuar variables com quina és la demanda de 

pizzes els dies de futbol en un districte determinat, què demanen aquests 

clients per veure si és un dia laborable el partit o en cap de setmana, i si plou o 

fa fred... a més aquestes variables es poden conjuminar amb totes les que 
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vulguem, podem afegir l’edat dels treballadors, si estan casats o fadrins, si 

tenen 1, 2, 3, +3 fills o no en tenen... Així podem descobrir i visualitzar les 

dades de qualsevol alumne en relació amb la classe, amb els que cursen 

Història Contemporània, els que a més van a Economia, amb altres alumnes de 

Ciències, amb els que els seus pares i/o mares han perdut el treball de l’any 

2008 cap endavant... Qlik Sense permet extreure amb rapidesa visualitzacions, 

explorar les dades a fons, revelar connexions a l'instant i veure 

oportunitats/variables/patrons de comportament des de qualsevol angle 

(Cronström, Richardson i Llacqua, 2015). 

En el nostre cas, en aquesta prova pilot, limitàrem la població als 27 nois 

i noies que han arribat a Batxillerat. Introduírem les seues dades personals, les 

situacions laborals dels seus pares i mares, les seues projeccions de futur, 

aspiracions… juntament amb les seues respostes sobre les notícies. La finalitat 

era comptar amb la il·lustració de les dades i poder observar si el context 

familiar, la situació socioeconòmica guardava relació amb les seues RS sobre la 

crisi, els protagonistes, les mesures polítiques, etc. 

El buidatge de les dades s’havia de fer prèviament en qüestionaris al 

google.docs, aquestes enquestes les convertiríem en fulls d’Excel, per així poder   

utilitzar les dades el programa QLIK i mostrar-nos-les en els diferents gràfics i 

relacionar-les.  

 Aquesta aplicació interactiva la utilitzarem de manera didàctica a la 

presentació, mostrarem com canvien els resultats segons triem unes variables o 

altres. És difícil observar al paper, un medi “estàtic”, com “canvien” els 

resultats. 

 

3.6. La població.  

3.6.1. Les dades acadèmiques de l’alumnat. 

  Els dos grups de la recerca són el 1r de Batxillerat de Ciències i el 

d’Humanitats. En aquest grup de Lletres, tots han triat Història Contemporània 

enfront de Literatura Universal, aleshores seré professor i observador de tots 

els que cursen el Batxillerat Humanístic.   
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Aquests dos grups tenen el seu origen en els 4 grups de 2n ESO que vaig 

estudiar fa 3 anys. Lògicament s’ha filtrat, alguns no han arribat, i s’ha nodrit 

amb alumnes que vénen de cursar 4t ESO a centres que no compten amb el 

Batxillerat i s’ha vist disminuït amb els alumnes que han limitat la seua formació 

al Graduat ESO o inicien estudis de cicles de grau mitjà.      

 Al TFM els 4 grups estudiats eren:  

 2n ESO A: estava format per 22 alumnes, amb un 36,36% d’immigrants 

(8). En conjunt amb un bon rendiment acadèmic i les famílies d’aquest 

alumnat gaudien d’una bona situació econòmica, un nivell que podÍem 

definir com mitjà.   

 2n ESO B:  els alumnes eren en la seua majoria immigrants, 10 enfront 

de 6, registraven els pitjors resultats acadèmics, mentre que podíem 

inscriure a les famílies dels alumnes en un context socioeconòmic baix. 

Alguns alumnes faltaven sovint a les classes i no rebien l’atenció 

necessària trobant-se en una situació desafavorida.  

 2n ESO L: es tracta del grup de línia en valencià (PEV) format per 21 

alumnes. Presentava els millors expedients dels tres grups, lleugerament 

per damunt del 2n ESO A. És el grup més homogeni culturalment, 

només hi ha un immigrant a la classe i el nivell socioeconòmic de les 

famílies és mitjà-alt. Alguns alumnes viuen a La Nucia, un poble a 5 km 

de Benidorm, on la majoria de les construccions són xalets en 

urbanitzacions d’alt poder adquisitiu.  

 2n ESO I, aquest grup tenia unes característiques molt específiques, 

s’inscrivia dins del programa INTEGRA, que dóna cobertura a 

adolescents en risc d’exclusió social. Eren només 9 alumnes, que 

comptaven amb menys professors, ja que s’agrupen en àmbits les 

assignatures impartint un mateix professor dues assignatures. L’àmbit 

Socio-Lingüistic inclou Castellà, Valencià, Anglès, Geografia i Història.   

Tots els alumnes del grup havien suspès almenys dos cursos anteriors, 

no tenien el nivell acadèmic i socioeconòmic de la resta, el seu context 

social (famílies aturades que en molts casos sobrevivien amb les ajudes i 
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el suport dels serveis socials, progenitors sense estudis mínims...) els 

feia ser més vulnerables i sensibles a les conseqüències de la crisi.  

En  2n A,  comptàvem amb 22 alumnes, només 6 xiques (Batx. H) i 1 xic 

(Batx. C) cursen a l’IES els estudis de Batxillerat. De la resta, 4 estan fent un 

grau mitjà de perruqueria (1) i informàtica (3), dues xiques tornaren al Pakistan 

per complir el casament acordat pels seus pares i la resta es troben al nostre 

centre, bé repetint 4t ESO o a programes com el Programa de Qualificació 

Professional Inicial (PQPI), l’actual FP Bàsica. 

Dels 16 alumnes de 2n ESO B, 6 cursen 1r Batxillerat, 2 a Humanitat i 4 a 

Ciències. De les xiques 1 cursa un grau mitjà de tècnica en Activitats Esportives, 

una el 4t ESO del Programa de Diversificació Curricular (PDC), i una va marxar 

al Pakistan. Dels xics, 2 fan un grau mitjà d’Informàtica i un xinés treballa al 

comerç dels seus pares. Cal destacar  que 4 alumnes feren l’FP Bàsica en el 

centre i ara estan al 2n curs. Cal recordar que aquest curs estava en la seua 

majoria compost per xiques i que pràcticament totes es resignaven a treballar 

de cambreres o  perruqueres, encara que desitjaven treballar de professores 

d’infantil i metgesses. Aquest curs d’FP Bàsica està orientat a cursar el Cicle 

Mitjà de Perruqueria que ofereix el centre. La feminització d’alguns cicles és 

evident: 

(..) se constatan estereotipos culturales en cuanto a la elección de la familia 

profesional. Así, en el último curso del que se dispone de datos consolidados: 

Siguen existiendo ramas con una presencia casi exclusivamente femenina, como 

Imagen personal (97,09%), Textil, confección y piel (94,75%), Servicios 

socioculturales a la comunidad (91,49%) y Sanidad (90,16%) (IFIIE, 2009, 

p.80) 

 

El grup que millor resultats tenia, 2n L, ha contribuït amb 14 alumnes al 

Batxillerat, la meitat a cada modalitat. La resta estan repetint 4t ESO. Dels 6 

restants, 2 estan cursant el Batxillerat a l’IES Mediterrània de Benidorm i l’altre 

a Alzira, mentre que els altres 4 es reparteixen entre el 4t ESO i el PDC. 

I per últim, dels 9 alumnes del 2n ESO I, cap es troba estudiant, estan 

aturats, un treballant a la botiga de la família i un està a la presó.  
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Segons les dades, dels 68 alumnes que comptàrem a la investigació en 

2013 només 27 en formaran part ara. Podrem veure com canvien en aquest 

curs acadèmic les RS dels 68 alumnes, i com canvien des de 2n ESO a 1r Batx i 

de manera concreta en aquests 27.    

El curs 2015-2016, quan passaré els qüestionaris, aquests alumnes es 

trobaran a 1r de Batxillerat, hauran passat 3 anys acadèmics i per tant serà 

interessant comprovar com han canviat els seus pensaments sobre la crisi i la 

seua confiança o desànim amb la política després dels nous canvis des del 

2012.  Les eleccions del 2012 se celebraren el 20 de novembre, i les del 2015 el 

20 de desembre. Quan estaven a 2n ESO vaig passar-los el qüestionari al maig, 

però 3 anys després va ser al desembre del 2015. Així des de novembre fins a 

la setmana de desembre de les eleccions es va viure als mitjans de comunicació 

un clima polític incessant, debats de canvi, discursos sobre la bonança de 

l’economia o sobre si resulta imperceptible en la vida diària dels ciutadans els 

resultats macroeconòmics, etc. Així vaig passar els qüestionaris coincidint amb 

un moment de màxima mobilització com són les eleccions generals.  

 Com hem vist reduïm l’estudi longitudinal a aquests 27 ja que la 

dispersió de l’alumnat dificulta incloure a tots els nois i noies de 2n ESO: uns es 

troben a 1r de Batxillerat, alguns  han repetit i molts altres han optat per un 

camí més ràpid cap al món laboral fent un PQPI (Formació Bàsica) o un grau 

mitjà. Una altra dificultat és que encara que localitzem a l’alumnat als seus 

centres de Benidorm, no podrem reproduir exactament la mateixa mostra, ja 

que alguns han abandonat els estudis o fins i tot emigrat. 

De totes maneres resulta molt interessant fer-ho en aquest moment, ja 

que uns anys enrere tenien moltes idees sobre el seu futur, però ara els nostres 

nois i noies de Batxillerat ja han anat fent passos reals per orientar-se: primer 

triant l’itinerari de ciències, lletres o artístic al Batxillerat, eludint enfilant-se cap 

a una professió concreta amb els programes de PQPI o els graus mitjans i no 

deixant-se seduir pels treballs temporals de l’estiu i la nit que en molts casos es 

converteixen en el seu modus vivendi.  

En els 27 supervivients de 2n ESO podrem veure quina ha sigut la seua 

evolució o si es va complint l'itinerari elegit en 2012. I preguntar-nos per què o 
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per què no? Què s’ha creuat en el seu camí i quina relació guarda amb la crisi? 

Què ha reforçat la seua decisió o què els ha fet abandonar la idea de ser 

metgesses, arquitectes, futbolistes, programadors informàtics, etc.? 

  A priori no sabíem si continuarien culpant als mateixos agents de la crisi 

(polítics, banquers, empresaris...), però serà interessant advertir si són 

permeables a alguns missatges nous, si tenen percepció de la recuperació que 

venen els mitjans de comunicació i  si són més optimistes amb el (seu) futur. 

Com hem vist Benidorm presenta una taxa de desocupació del 13,6% de la 

població activa, 12 punts per sota de la mitjana nacional. De fet es mostra com 

un exemple de superació de la crisi, però el cert és que cal mirar el rerefons 

d’aquesta recuperació, ja que el 95% dels contractes són temporals i els 

treballadors han d’estar en diverses feines per completar un salari, amb la 

dificultat de coordinar els horaris i per descomptat la dificultat de conciliar-ho 

amb la seua vida personal. 

  

3.6.2. Les dades familiars de l’alumnat. 

Els 68 alumnes suposen 136 progenitors, però hi ha tres casos que el pare 

ha mort, i en un cas una alumna ha deixat en blanc la informació sobre el pare, 

de fet juntament amb altre alumne que no ha volgut respondre l’edat del pare i 

la mare són les úniques dades amb les quals no comptem. 

Quant a la formació docent, no tenen estudis 11 pares i mares de parelles 

diferents, 28 estudis obligatoris (EGB fins als 14 anys), 35 l’antiga Formació 

Professional, el COU 26 i 31 prosseguiren amb els estudis universitaris. 

Únicament s’han desplaçat 5 alumnes, dos són germans, des que va 

començar la crisi en 2008 , però cap per motius de treball. 

 un alumne ha marxat des d’Almeria fins a Benidorm per motius de 

treball. Una alumna també, encara que en aquest cas el seu pare és 

director d’un hotel i des de l’any 2005 ha viscut a Tenerife, Cadis, Cap 

de Gata i finalment Benidorm, per tant la mobilitat és una constant 

lligada al càrrec i anterior a la crisi. 

 tres alumnes argentins -dos són germans- varen emigrar a Espanya, 

però per motius de seguretat. Més endavant rescatarem el seu relat a la 

pregunta 7. Imagina que quan tingues 70 anys et demanen els teus néts, 
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que els contes què va ser la crisi, què va significar per a tu en la teua 

adolescència. Què els contaries?, que narra les diferències entre tots 

dos països, de forma que la seua percepció sobre la crisi a Espanya, 

sempre està condicionada per la seua situació anterior, responent en 

molts casos de forma optimista i considerant la situació econòmica un 

factor insignificant comparat amb la inseguretat civil, sofrir un segrest, 

robatoris, etc.  

 

  Classificació per sectors laborals: 15% de feines vinculades a 

l’hostaleria (3 recepcionistes, 6 cambreres d’habitacions, 3 encarregats de 

manteniment, 3 secretaris de l’hotel, 1 assessor que porta la comptabilitat, 4 

directors d’hotels, un d’ells propietari també d’una immobiliària. També un 11% 

s’inclouen en l’àmbit de la restauració, cuiners (3), encarregats d’un bar i 

cambrers (3),  hi ha 4 matrimonis propietaris dels seus restaurants, 1 

treballadora a  McDonald’s. 

  Un 30%: 3 cirurgians, 4 infermeres, 3 òptiques i 1 odontòleg, 2 

perruqueres, un matrimoni propietari d’un gimnàs, 2 dependentes a botigues de 

roba, 2 a farmàcies, 3 en magatzems d’alimentació, 7 dones de la neteja, 3 

cuidant gent gran a domicili, 2 advocades, 2 en jardins d’infància, 2 taxistes, 1 

repartidor.  Cal afegir 1 director de banc i una empleada a l’oficina del banc, 

serà interessant veure quina percepció tenen de la banca en ser el pare i la 

mare parts d’ella. En aquests casos es tracta d’un matrimoni diferent, el director 

de banc és pare d’una alumna i la mare que treballa al banc és mare d’un 

alumne. 

  Cal destacar que un 13% treballen a una immobiliària: com a 

secretàries (7) –cap diu el meu pare és secretari, prefereixen “assessor” (4), 

“comptable a la immobiliària” (4),  encara que realment la majoria de les 7 

secretàries i els 8 assessors/comptables són agents immobiliaris-, mentre que 

2, són propietaris de dues immobiliàries 

   D’igual manera hi ha 1 constructor, 1 paleta d’obres, 1 empleada en una 

botiga de  venda de materials de construcció, 1 electricista, 2 obrers, 2 fusters. 

Aquests dos grups, gestió immobiliària (13%) i construcció (6%) lligats a la 
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promoció,  els he agrupat per la seua relació tan directa amb la crisi. Encara 

que no hem d’oblidar com mantenim al llarg de la investigació que Benidorm és 

un ecosistema particular, i si bé és cert que la construcció ha perdut la seua 

hegemonia com a motor de la zona juntament amb els serveis, és també 

evident que el mercat immobiliari, els lloguers d’apartaments per a l’estiu o  en 

llargues temporades per estrangers, presenta molta activitat. 

 Hi ha 12 Funcionaris a l’ajuntament (9%). Altres (5%) 2 professores 

d’infantil, 1 d’anglès, 1 de música al conservatori, 1 guàrdia civil, 2 policies. 

En situació d’aturats es troben 11 (8%), mentre 4 (3%) han assenyalat 

l’ocupació de les mares com mestresses de casa.  

 

Gràfic II.  Distribució per sectors dels treballs del pares i mares. 

 
Trobem 10 mares i 13 pares que  han canviat de feina des de l’any 2008, 

en 6 casos 3 o més vegades per “arribar a la fi el contracte”, “ser contractes 

temporals”, “moltes vegades, perquè fa substitucions i l’empresa va entrar en 

fallida”, “es dedicava a la construcció”; 3 en dues vegades “treballava netejant, 

després a una botiga de roba”, “va ser injust, les dues vegades volien gent més 

jove”; mentre que els 14 restants per “la crisi”, “les retallades en sanitat” o 

EROs. Tots per motius econòmics i per circumstàncies alienes a ells, únicament 

una mare  va canviar de feina “perquè no estava a gust”. Hem d’afegir el 
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director d’hotel a Almeria, Cadis, Cap de Gata i Benidorm i la família 

d’argentins, però per situacions diferents. 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA PART. 
ELS RESULTATS DE LA RECERCA. 

 
En aquesta tercera part presente les dades obtingudes amb els diferents 
instruments de recollida d’informació des dels qüestionaris fins a l’observació de 
la pràctica docent. A més es comparen els resultats, les seues RS sobre la crisi, 
dels nois i noies quan es trobaven a 2n ESO amb els obtinguts a 1r de Batx. 
Finalment es comparen amb els d’altres investigacions.   
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Capítol IV.   
Presentació de les 

dades de l’alumnat de 
Batxillerat. 
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     En el següent capítol es presenten primer les professions que desitgen 

realitzar en un futur els xics i xiques del Batxillerat Humanístic i de Ciències, així 

com les dificultats que aventuren i la possible repercussió de la crisi. Els altres 

epígrafs mostren quins són els culpables/responsables de la crisi per a ells i 

elles i quines solucions generals portarien a terme.  

      Es repleguen les seues respostes a les notícies del qüestionari (Annex I), 

com les solucions concretes als problemes que es mostren de l’actualitat 

(desnonaments, estafes bancàries, fuga de cervells...), per veure si empatitzen 

amb els drames socials, i si són capaços de situar-los dins de l’evolució 

cronològica de la crisi, com a causa o conseqüència. 

4.1. Les idees de futur. Els projectes de vida a 1r de Batxillerat. 

Els resultats de les idees sobre el futur són analitzats i interpretats en 

funció de l’especialitat de l’alumnat: Humanitats i Ciències. La raó d’aquesta 

decisió, presentar-los de manera separada, és que l’elecció dels estudis pot 

condicionar les seues respostes sobre el futur 

Si han elegit cursar Humanitats o Ciències, saben que dins de cada 

modalitat han de realitzar unes optatives o altres, de les que s’examinaran a la 

part específica de les PAU i que determinen l’accés a uns o altres graus. Els 

seus projectes de vida i les professions que volen desenvolupar, lògicament 

estan lligades a la formació que trien.   

Per conèixer les seues aspiracions socioprofessionals, creuarem la 

informació dels qüestionaris amb els eixos cronològics de la vida que creuen 

que tindran i de la que voldrien tenir.   

 

A)  Els i les estudiants d’Humanitats. 

A.1) Els xics.   

Entre els alumnes d’Humanitats destaca futbolista com la professió 

preferida, dels 10 xics, 5 la situen com la primera opció.  En dos casos només 

han triat futbolista, deixant les altres dues opcions en blanc. De fet, aquests 

dos nois en l’apartat de les dificultats que esperen trobar, han contestat “cal no 

pensar en si tens opcions o no, quan confies en tu” i “és el meu somni, és el 

meu repte”. 
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 L’encís amb el món del futbol, marca les opcions d’un tercer alumne: 1. 

Futbolista. 2. Entrenador de futbol d’elit. 3. Entrenador de categories inferiors. 

Els altres dos que trien futbolista elegeixen fisioteràpia com a segona opció, 

resulta molt poc realista quan es troben a l’itinerari d’humanitats i les facultats 

de medicina demanen més d’un 9 per fer la carrera, aleshores és imprescindible 

realitzar les assignatures específiques de la branca de ciències per multiplicar 

per 0,2 i tenir alguna opció.  

Els altres cinc seleccionen com primera opció: 1 taxista, 1 geògraf, 1 

bomber, 1 economista i 1 periodista. El taxista situa com a altres opcions:  

notari i treballar a un concessionari de cotxes, realment situa taxista-notari 

separats per un guió, i ens explica que vol ser notari, però que si no troba feina 

continuarà amb el taxi familiar. Taxista és una opció perquè és el treball del 

pare, però té l’objectiu de fer una carrera. El geògraf, també es veu fent 

Història o Economia. 

L’alumne que tria bomber, selecciona en segon lloc policia i inspector en 

riscos laborals com tercera opció; un altre alumne es decanta per periodista, 

escriptor i historiador; i el que completa els deu per ADE, Dret i informàtica. 

Aquest alumne quan realitza l’eix cronològic de la vida somniada, que voldria 

tenir, prioritza ser jugador de golf per davant de les carreres elegides abans. 

 

 

 
 

Imatge VI. El que li agradaria a un noi que li passarà a la vida. 
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El 70% (7 alumnes) responen que gaudir del treball és el més important. 

Un dels futbolistes destaca la passió i l’esforç, mentre que l’alumne que vol ser 

bomber prioritza la companyonia i els altres dos el binomi diners-satisfacció. 

No veuen la crisi com un problema per no poder assolir els seus treballs.  

Únicament  el bomber vincula la crisi amb les possibilitats professionals, 

l’augment de l’atur i la reduïda oferta a les oposicions. Aquests  són els seus 

motius, mentre que l’estudiant que vol ser periodista assumeix que haurà de 

marxar a l’estranger. 

 

A.2) Les xiques. 

Només una alumna mostra poca convicció en aconseguir la feina 

desitjada, però la resta estan plenament convençudes de ser psicòlogues (8), 

professores d’infantil (6), de primària (1), d’educació especial (1), d’anglès (3), 

policia (1), dissenyadores de moda (2), tatuadores (1), guia turística (1) i 

notària (1). Encara que la psicologia és la professió majoritària, en 8 casos trien 

professora d’infantil com la segona o tercera opció. 

  El plaer de desenvolupar la professió que les agrada és la principal 

motivació. En conjunt argumenten “que sigues feliç” (Júlia, 16 anys, 

dissenyadora), “que t’ompli” (Laia, professora d’anglès, 17 anys), “és la meua 

vocació” (Carme, 17 anys,  dissenyadora), etc.. Però també destaquen “poder 

ajudar als altres” (Nerea, 16 anys, psicòloga) o “se’m dóna bé escoltar” (Ingrid, 

16 anys, psicòloga). 

Les dificultats que veuen són fonamentalment entorn de la problemàtica 

d’estudiar, traure bones qualificacions per poder fer els graus que desitgen i en 

dos casos les dificultats econòmiques, mentre que la transcendència de la crisi 

en el seu futur és la següent: 5 alumnes no ho saben, 1 pensa que ja estarà 

solucionat quan ella acabe els estudis i les més pessimistes o realistes, veuen 

que cada vegada hi ha menys treball (9), hauran de marxar fóra de Benidorm 

(3), a l’estranger (3), per les retallades i la reducció de beques (1), l’encariment 

de les carreres i les possibilitats econòmiques dels seus pares (1) i el fet que la 

jubilació es retarda i els joves troben menys vacants (1).  
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Imatge VII. El que pensa una noia que li passarà a la vida. 

 

 

B) Els i les estudiants del Batxillerat de Ciències. 

B.1) Els xics 
 

La professió majoritària dels nois del batxillerat de ciències és 

programador de videojocs. L’han triada en primer lloc 5 alumnes, que situen 

com segona opció i tercera les següents professions: gamer, animació o 

informàtic. També hi ha 4 futurs metges i 3 farmacèutics, que reprodueixen les 

professions dels seus pares com passa amb el taxista, 3 enginyers que no 

especifiquen especialitat, 2 arquitectes, un és fill d’arquitecte i mare 

encarregada en una botiga de venda de materials de construcció.  En l’altre cas 

el treball dels progenitors no té relació amb la construcció.  Un alumne vol ser 

professor de trompa perquè és la seua passió des de ben menut, o director 

d’una banda simfònica, 2 alumnes lliguen el seu futur a ser militar, guàrdia civil 
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o policia nacional, sempre destacant el seu caràcter altruista i poder ajudar als 

altres, mentre que  hi continuen havent dos alumnes enlluernats pel món del 

futbol.  

El futur militar explica a l’entrevista: “Jo pense que a l’exèrcit quan 

entres ja tens un sou segur, que et dóna per a viure. A més amb els problemes 

que hi ha de terrorisme és molt important per si hi ha algun problema” (E♂1). 

Únicament un alumne no sap què vol estudiar o fer en el futur. 

     Els dos factors determinants per al 82% són que agrade la professió i els 

diners: “que et done per a viure d’això” (Erik, 16 anys, gammer), “poder tenir 

una vida còmoda” (Joan, 16 anys, programador de videojocs), “mantenir-te” 

(Víctor, 16 anys, enginyer), “qualitat de vida” (Thiago, 17 anys), mentre que la 

resta 17% únicament destaquen els diners. 

Dificultats: la dedicació d’hores d’estudi (65%), “hauré de sacrificar la meua 

vida social estudiant molt” (Vicent, 17 anys, metge), mentre que la crisi 

suposarà major competència (35%), però  a la majoria no els afectarà en 

complir les seues metes. 

Els dos xics que volen ser arquitectes, són els que més importància 

atorguen a la crisi en els seus futurs, “amb la crisi es fan menys obres i hi ha 

menys projectes” (Thiago, 17 anys). 

 

 

B.2)  Les xiques. 
 

  Trobem una alumna que vol ser física-matemàtica que destaca la passió 

per ensenyar tant física com matemàtica, li agraden aquests estudis i la seua 

impartició, encara que no cita professora com ocupació. També en trobem una 

altra que vol ser metgessa, ja que veu en la medicina el camp d’estudi que li 

desperta curiositat per aprendre. Quatre més aspiren a ser criminòloga, 

cirurgiana, biòloga i bioquímica, mentre que altres tres opten per pediatra, 

psicòloga i dentista. 

I per últim una alumna reconeix que no té clar què vol fer, encara que de 

moment apunta que vol ser  farmacèutica.    
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La cirurgiana, la biòloga i la bioquímica assumeixen que hauran de marxar 

del país, concretament la bioquímica expressa: “ara la crisi determina el meu 

futur. Les retallades en educació i investigació em tallen les ales per la por a 

veure què passarà amb el meu futur i si podré treballar del que vull” 

(Alexandra, 17 anys).   

En totes les alumnes de ciències –excepte la dubitativa farmacèutica- hi ha 

concordança entre el que volen ser i el que creuen que seran. Han elegit 

aquestes professions perquè els agraden i, en general, són conscients que són 

graus amb notes altes de tall i que hauran de fer sacrificis, però que no són 

insuperables. 

 

Gràfic III. Comparació entre la confiança dels nois i les noies en poder complir els 

seus objectius professionals. 

 

La Psicòloga i la dentista pensen que la crisi “sí, condiciona el seu futur, 

perquè no hi ha molts diners, la gent no se’ls pot gastar” (Àgata, 17 anys). 

Després  de parlar amb elles, em varen especificar que la crisi té repercussió en 

el consum i aleshores en els possibles clients que perdran. La psicòloga va dir:  

“no podré muntar el meu propi gabinet, seré psicòloga d’un consorci” (Marina, 

16 anys). 
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 Batxillerat 

Humanístic 

Batxillerat de 

Ciències 

Professió Nois Noies Nois Noies 

Futbolista 5 - 2 - 

Taxista 1 - - - 

Geògraf 1 - - - 

Economista 1 - - - 

Periodista 1 - - - 

Bomber 1 - - - 

Programador de videojocs - - 5 - 

Metges/Metgessa - - 4 1 

Farmacèutic/Farmacèutica - - 3 1 

Enginyer - - 3 - 

Arquitecte - - 2 - 

Professor de trompa - - 1 - 

Militar - - 1 - 

Policia/Policia - 1 1 - 

Psicòlogues  - 8 - 1 

Professores d’infantil    - 6 - - 

Professora d’anglès - 3 - - 

Professora d’educació 

especial   

-  1 - - 

Professora de primària    - 1 - - 

Dissenyadores de moda   - 2 - - 

Guia turística  - 1 - - 

Tatuadora   - 1 - - 

Notària   - 1 - - 

Física-matemàtica  - - - 1 

Criminòloga - -  - 1 

Pediatra   - -  - 1 

Biòloga  - -  - 1 

Odontòloga -  - - 1 

Bioquímica -  - - 1 

Cirurgiana -  - - 1 

         Taula VI. Eleccions professionals dels nois i noies. 
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Hem triat els colors amb la connotació cultural que suposen, seguint el 

títol del clàssic referent a la coeducació, Rosa y azul: la transmisión de los 

géneros en la escuela mixta (Subirats i Brullet, 1988), per il·lustrar, com més 

endavant tractarem, com el gènere condiciona les eleccions professionals, 

coincidint únicament com metges/metgessa i farmacèutic/farmacèutica. El 

gènere no es fonamenta en les diferències biològiques o capacitats “naturals” 

sinó que és una construcció cultural i històrica (Scott, 1990 i 2011). 

 

Veuen la crisi com una dificultat més (competència, menys treball, anar-

se’n fora). Són conscients de la realitat econòmica de Benidorm, dels itineraris 

acadèmics i de les decisions vitals que porten a lligar el futur, la seua residència 

i formació a les feines amb més demanda a la comarca:  

GF♀3: Conec gent que ara torna al nocturn. (El nostre IES ofereix cursar el Batxillerat diürn 

com ells fan, però  també en nocturn. Molts dels alumnes que abandonen els estudis en 4t 

d’ESO en juny i en estiu treballen, tornen als estudis quan veuen que només es perllonguen 

els contractes en temporada alta).  

 

Sobre aquests treballs que els ofereixen, els xics i xiques consideren que les 

qualitats que es demanen no van lligades a la formació. 

 

GF♂3: Amb bona imatge i idiomes. Bé quatre coses que et diuen que t’aprens per als guiris. 

El bo és que acabes sent més obert i perds la vergonya a l’hora de parlar amb un 

desconegut. Això sí que és un punt a favor, però l’experiència poc et servirà. 

GF♀2:  Tu vas de la nit, per la platja, per les discoteques i els relacions públiques són xics i 

xiques molt ben plantats (...) però no tenen futur, no agafes experiència. 

   

4.2. Els culpables que identifiquen i les solucions que proposen 

En l’apartat anterior, hem creuat les idees de futur amb els eixos 

cronològics, per tal de tenir una visió més acurada. Ara, en aquest relacionarem 

les respostes a les preguntes: 4.1. Qui o què consideres responsable de la crisi?  

Per què? i 4.2. Qui o què consideres capaç de solucionar i eixir de la crisi? Per 

què?,  amb els comentaris a les imatges sobre Rodrigo Rato i les mobilitzacions 

socials.  

El dossier que ens lliuren està conformat per 7 blocs temàtics, com són les 

idees de futur, culpables i solucions, domini dels conceptes..., però hem de 
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pensar que en el fons les qüestions s’entrellacen i, de vegades, els alumnes 

responen les seues opinions polítiques als llocs en principi no destinats, a on no 

ho esperàvem. Per aquest motiu, encara que presentem els resultats de 

manera individualitzada, per blocs temàtics, sempre fem la lectura transversal 

de la informació, des d’una perspectiva holística, i contemplant cada qüestionari 

com un tot. Així hem associat en aquest cas l’apartat 4.1 sobre els culpables de 

la crisi –presumiblement els polítics- amb les dues fotografies de Rodrigo Rato, 

ja que pensem que la imatge que tindran del polític-banquer no es pot aïllar de 

la seua resposta a la notícia 3 sobre les participacions preferents. Una 

experiència familiar amb l’estafa de les preferents condicionaria lògicament la 

visió i el factor emocional cap al personatge.    

 A diferència de l’apartat anterior, en aquest cas hem valorat els resultats de 

forma conjunta, sense separar els grups, ja que hem vist que la variable dels 

itineraris i el gènere no tenien rellevància. 
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Responsables Nº total % Raons Solucions 

Polítics 54 80%  “Tenen diners a Suïssa”   “es preocupen per 

assegurar la seua jubilació”; “fan demagògia”;    

“la manca de planificació i organització”;  “el 

mal govern”, etc.   

“Gent de veritat responsable, un govern sense endollats”, 

“un partit que complira, però diferent de PSOE i PP, ja que 

han demostrat no saber eixir de la crisi”, etc. 

Els bancs i els 

polítics 

2 3% “Són els que més s’aprofiten, i no tenen 

escrúpols” 

“Ningú” i “una persona justa que haja viscut la crisi de 

prop, que sàpiga, sense cobdícia” 

Els polítics i la 

família reial 

2 3% “L’actual govern i part de culpa també el rei (el 

nou i l’antic) perquè gestionen mal el país” 

Franco “que va fer molt per Espanya, tot el que feia el 

complia, no com els que estan ara” 

“No ho sé” 5 7% “No m’agrada la política”; “jo no hi entenc”, 

etc. 

“No ho sé” 

En blanc 2 3%      

Ningú 1 1,3% “No crec que hi haja un culpable concret. Les 

crisis són situacions que es donen cada cert 

temps, però és clar que hi ha factors que 

l’agreugen” 

“No hi ha ningú ni res en concret, es necessita un esforç 

conjunt” 

Els directors 

d’empreses 

1 1,3% “S’aprofiten de la crisi per a acomiadar a la 

gent i explotar-la” 

“Els que ens han ficat a la crisi, ens podran fer eixir” 

Tothom 1 1,3% “Tots són corruptes” “Hi ha més gent que s’aprofita que persones que fan el bé” 

Taula VII. Responsables i solucions a la crisi.
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4.2.1 Valoració dels polítics, banquers i ciutadans.... 

       

La visió negativa sobre els polítics continua ara en 1r de Batxillerat, el 

85% (58 alumnes) els veuen com el problema i quasi la causa de la crisi. La 

majoria dels i de les alumnes qualifiquen als polítics de corruptes (50) amb 

arguments com ara:  “tenen diners a Suïssa” (Marta, 16 anys), “es preocupen 

per assegurar la seua jubilació” (Mònica, 16 anys), sofistes “fan demagògia” 

(Vicent, 17 anys)...  Únicament 7 alumnes els veuen com a responsables per “la 

manca de planificació i organització” (Josep, 17 anys) o per “el mal govern” 

(Lluís, 16 anys).  Un alumne especifica “els que han robat dins dels polítics” 

(Fran, 16 anys). És l’únic que matisa que ser polític no és obligatòriament 

sinònim de ser corrupte, lladre o incompetent. 

Cal destacar que dels 58 alumnes que culpen als polítics 4 identifiquen la 

política del PSOE com la causa, “amb el PSOE va començar tot” (Carles, 16 

anys) i un,  a més, personifica en la persona de l’expresident Jose Luis 

Rodríguez Zapatero com culpable màxim: “la mala política i decisions de 

Zapatero ens va portar on estem” (Julià, 17 anys). Per aquests 4 l’actual govern 

és l’únic capaç d’eixir de la crisi: un veu “brots verds” i un altre defineix a 

Mariano Rajoy com un líder capaç. Hem d’afegir una altra alumna que respon 

“no ho sé” quan ha d’indicar els culpables (Sandra, 17 anys), però, en canvi, 

assenyala que la solució passa per una coalició PP-Ciutadans. 

Els 10 alumnes que no esmenten als polítics és perquè han deixat la 

resposta en blanc (2), han optat pel “no ho sé” (5) d’aquests 5, 2 afirmen: “no 

m’agrada la política” o “jo no hi entenc”, 1 eximeix a tots amb un cert 

determinisme liberal “no crec que hi haja un culpable concret. Les crisis són 

situacions que es donen cada cert temps, però és clar que hi ha factors que 

l’agreugen” (Eugeni, 16 anys), 1 responsabilitza a tothom, 1 als “directors 

d’empreses que s’aprofiten de la crisi per a acomiadar a la gent i explotar-la” 

(Júlia, 16 anys). En aquest cas aquesta alumna ha vist com la seua mare ha 

canviat de treball dues vegades des de la crisi perquè “buscaven gent més 

jove” (Júlia, 16 anys) i a més  en les notícies s’identifica amb els drames –la 

professora interina de 50 anys de la notícia 1- ja que ha viscut situacions 

difícils. 
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 2 alumnes responen els bancs com 

responsables, encara que juntament amb els 

polítics. Com podem suposar, l’alumna que el seu 

pare és director de banc, els eximeix i se centra en 

els polítics i com han gestionat els diners  mentre 

que passa el contrari amb l’altre xic que la seua 

mare treballa a una oficina de banc, ja que és un 

dels dos que han contestat els bancs a la seua 

resposta, concretament bancs i polítics com els 

culpables. L’altre que ha contestat únicament els 

bancs no ha sigut desnonat, ni tampoc tenim 

coneixement de ser víctima de les preferents.  2 

més afegeixen a les seues respostes la família reial. 

En aquests 2 casos, i els 2 que responien polítics i bancs, les respostes les he 

comptades dins dels 58 alumnes que vinculen la crisi amb els polítics. 1 dels 

alumnes que inclou la família reial està a favor d’una persona com Franco “que 

va fer molt per Espanya, tot el que feia el complia, no com els que estan ara” 

(Vicent, 17 anys).  

També al grup focal i les entrevistes fan referència a la crisi immobiliària, 

l’especulació, les fallides construccions, l’encariment de les obres públiques... 

com a causes de la crisi:   

 

GF♂2: El problema és que a l’economia espanyola, només tenim la construcció. 

Caldria invertir en exportacions. Cal mirar altres sectors.(...) El meu pare era fuster i 

ara es dedica a la seguretat.  

GF♂1: Com en l’In Tempo
6
 (riuen tots). 

 
E♀4(2): construeixen coses que no tenen sentit, al Parc de l’Aigüera està 

construint un parc que ...  

                                                 
6
 Cal recordar que l’In Tempo, és una clara metàfora de la crisi immobiliària de Benidorm. El gratacel d’ús 

residencial més alt d’Espanya i el segon d’Europa va començar a construir-se en 2007, en el punt àlgid 
del boom de la construcció i es preveia la seua finalització en  2010, però a causa de l'esclat de la crisi no 
es varen complir les expectatives. A més a més, replega tots els pecats de la construcció: especulació, 
sinistralitat, com va ser l’accident que varen patir els obrers en 2011, fins i tot es va escampar entre els 
benidormers el rumor que els arquitectes no varen contemplar l’espai necessari per a instal·lar 
l’ascensor als últims pisos. L’edifici va ser absorbit per la Societat de Gestió d'Actius procedents de la 
Reestructuració Bancària (SAREB) i actualment es troba en concurs creditors (Illescas, 2016). 

Imatge VIII. El gratacel In 

Tempo a Benidorm 
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 E♀4(1): Sí hi ha un cartell, costa 11 milions d’euros 

E♀4(2): I després no tenim per a la calefacció de l’IES, s’estan fent coses que no tenen 

sentit. 

  

Els comentaris a la imatge de Rodrigo Rato ens han completat el 

pensament sobre els polítics: 5 (7%) han deixat en blanc la resposta, 2 

d’aquests alumnes són estrangers, han vingut en els darrers anys i durant 

l’època del Rato polític no hi eren. La resta,  el 93%,  té una visió negativa del 

personatge, diferenciant: 33 alumnes (48%)  que el defineixen com un lladre, 

“un lladre ben vestit” (Thiago, 17 anys), “un lladre que han enxampat” (Mònica, 

16 anys),  la “cobdícia el va poder i va robar” (Laia, 17 anys); per a 25 alumnes 

(40%) és un corrupte,  “el director de Bankia és arrestat per les targetes black” 

(Enric, 16 anys), “és detingut per frau” (Erik, 16 anys), “no desconfiaven d’ell i 

va enganyar a la gent” (Imma, 16 anys), etc.; mentre que 3 (4%) recorren a 

insults personals directes o menys asèptics, “pqnio ijo pta” [sic] (Ricard, 16 

anys) (acompanyat d’una “peineta”, atorgant un clar missatge de prepotència a 

l’expresident de l’FMI), “un notes que s’ha burlat de la gent i ha furtat tot el que 

ha pogut i més” (Albert, 16 anys) i “és un malparit” (Vicent, 17 anys). Aquest 

alumne que l’ha definit com un “malparit”, a la notícia sobre les preferents 

reconeix que a la seua família els varen enganxar amb 2.000 euros, una 

quantitat que possiblement és major. Hem de pensar que qüestions com els 

desnonaments o aquesta estafa econòmica dels bancs, no són fàcils de 

reconèixer ni pels alumnes ni tan sols dins de la família, els pares i les mares els 

oculten als fills per protegir-los i, per tant, és difícil que nosaltres les obtinga’m 

en els resultats. 

      Els 4 alumnes que veuen el PP com solució, són molt crítics amb Rato i 

les seues respostes s’inscriuen dins de la variable “lladre” que hem classificat 

abans. 

En les respostes dels alumnes hi ha una certa confiança en la noció de 

justícia o podríem dir una espècie de karma, més d’un 75%, responen narrant 

la successió de les imatges “estava al cim, actuant amb cobdícia i crueltat, es 

pensava que era un triomfador i els altres imbècils, però li ha arribat la seua 

hora” (Andrea, 16 anys). 
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L’altra imatge sobre les mobilitzacions a la Puerta del Sol i el 15M, 

registra 9 espais en blanc, un 13% que en aquest cas sorprèn que siga major 

que a la primera imatge.   

L’excepció són 3 nois (4%) que consideren que no serveix per res 

manifestar-se, “així no s’aconsegueix res” (Vicent, 17 anys). La gran majoria 56 

(82%) simpatitzen, emfasitzant en el dret a manifestar-se (11 alumnes, 16%), 

contra les retallades (20 alumnes, 29%), ja que ens roben (9, 13%), són uns 

corruptes (15 alumnes, 22%), perquè tenen fam (1 alumne, 2%).  Cal destacar 

que molts utilitzen les expressions “és un orgull veure que la gent ix al carrer” 

(Patrícia, 17 anys), “la  gent ha dit que ja no pot més, es fan escoltar...” 

(Daniela, 16 anys), etc. 

 Totes les respostes anteriors vinculen els motius de les protestes amb la 

crisi i la corrupció, però hi ha 2 alumnes que ho prenen com un punt de partida 

per un nou sistema, “està canviant la forma de pensar, per fi després de burles 

i més abusos de la classe política, els vertaders herois d’aquest país ixen a 

combatre per nosaltres, ja que els nostres interessos no són els dels polítics. No 

podem fer res excepte donar la nostra confiança a aquesta gent que ha sigut 

atacada amb brutalitat i segueix en peu” (Fran, 16 anys), “on hem anat a parar! 

La democràcia ix al carrer per canviar les coses, no confiem en el sistema. 

Estem orgullosos de veure aquesta gent unida per una causa que ens afecta a 

tots, perquè la situació canvie” (Sónia, 16 anys).  
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 Gràfic IV. Valoració de les dues imatges del qüestionari sobre Rodrigo Rato i 

les manifestacions socials. 

 

La imatge de  les mobilitzacions a la Puerta del Sol i el 15M, registra 9 

espais en blanc, un 13% que en aquest cas és sorprenent que siga major que a 

les primeres imatges de Rato. Rodrigo Rato va deixar de tenir rellevància a la 

política l’any 2004, quan els nostres alumnes tenien uns 5 anys, però va tornar 

a eixir en els mitjans després de la seua detenció en abril del 2015, en canvi les 

mobilitzacions del 15M, prenen el seu nom de la mateixa data de l’any 2011, 

quan els alumnes ja tenien 12 anys. A més varen tenir major ressò als mitjans i 

certa continuat fins a les eleccions. És normal que desconeguen el passat polític 

de Rato i que per altra banda sí que coneguen els moviments socials que 

apareixen en les altres imatges. En aquest sentit pensem que els alumnes que 

han deixat en blanc la resposta de les mobilitzacions és perquè és més 

complicat formular una opinió, que no pel seu desconeixement. 

 

 4.2.2. Solucions generals a la crisi. 

       

Hem de tenir present que proposar una solució és més complicat que fer 

una crítica, el pensament creatiu implica prèviament haver fet una anàlisi crítica 

Valoració de 
Rodrigo Rato 

Lladre i cobdiciós (48%)

Corrupte i mentider (40%)

Arriben a l'insult personal (5%)

No saben qui és (7%)

Valoració del 15M 

No coneixen el moviment 13%

Creuen que no serveix per a res (4%)

Simpatizen amb el moviment (87%)
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de la realitat. Aquesta seqüència del raonament explica perquè a la pregunta  

4.1. Qui o què consideres responsable de la crisi?, Per què?,  únicament 5 

responien “no ho sé” i 1 la deixava en blanc, mentre que a la pregunta següent 

4.2. Qui o què consideres capaç de solucionar i eixir de la  crisi? Per què?, el 

nombre es multiplica, deixant 15 alumnes la pregunta en blanc (22%) i 14 

(20%) responent únicament “no ho sé”, el que suposa un 42% en total. De fet 

molts dels que responen comencen paradoxalment amb l’anàfora “No sé...” el 

que demostra la cautela: “No ho sé... però reduiria el nombre de polítics” 

(Florència, 16 anys), “No sé, entre tots” (Paulina, 17 anys), “No sé, la nostra 

generació” (Judit, 17 anys), etc. 

Les  reformes més nombroses són les plantejades des de la política 

(34%): 

 Continuistes (7%), els 4 que veuen en l’actual govern el competent per 

eixir de la crisi, juntament amb l’alumna que preferia l’aliança PP-Ciutadans.   

 Renovadors (15%), “polítics no corruptes” (4), “gent de veritat 

responsable, un govern sense endollats” (1), “un partit que complira, però 

diferent de PSOE i PP, ja que han demostrat no saber eixir de la crisi” (1), 

“una persona justa que haja viscut la crisi de prop, que sàpiga, sense 

cobdícia” (1). No arriben a un cirurgià de ferro, únicament algú digne i 

moral: “una persona del carrer que arribe al govern i al poder, i no li puga 

la cobdícia” (1) i 2 alumnes responen un “partit nou”, però sense concretar 

quina formació. 

 Institucionalistes, 6 (9%),  responen els polítics o el govern, encara que 

abans els descriuen com el problema. La seua justificació és perquè “el 

govern té el poder de fer i desfer” (Fermí, 17 anys) o  “ens han ficat a la 

crisi i ens podran fer eixir” (Marta, 16 anys). 

 Involucionistes (3%), 2, apel·len a un cirurgià de ferro, Franco, “una 

persona com Franco. Quan estava ell no hi havia tants problemes i va fer 

molt per Espanya, tot el que deia ho complia, no com els que estan avui en 

dia. Sé que va matar molta gent i va fer coses roïnes, però també moltes 

bones (pantans, seguretat social, carreteres, etc.)” (Vicent, 17 anys); i un 
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altre alumne exposa “el meu iaio diu que açò només ho arregla Franco” 

(Pau, 16 anys). 

 

Imatge IX. Resposta d’un alumne que proposa la tornada de Franco com 

solució. 

 

I fora de la política 16 (23%):  

 Optimistes (15%) 10 nois i noies que veuen en una col·laboració entre 

tots “els del carrer” la solució. 3 dels 10 afegeixen a la ciutadania els 

polítics, però sembla que es refereixen a nous polítics allunyats del 

bipartidisme. I 1 diposita la confiança en ells, ja que respon “la nostra 

generació, nosaltres hem de solucionar els problemes que ens han deixat” 

(Judit, 17 anys). 

 Pels pessimistes “ningú”. Aquesta és la resposta de 4 alumnes, ja que “hi 

ha més gent que s’aprofita que persones que fan el bé” (Sergi, 16 anys) o 

perquè “tots són corruptes” (Paulina, 16 anys) 

 Providencialistes, 2, que confien en el pas del temps, 1 és l’alumne que 

deia “no crec que hi haja un culpable concret. Les crisis són situacions que 

es donen cada cert temps, però és clar que hi ha factors que l’agreugen” 

(Miquel, 16 anys). 

 Aquesta opinió pejorativa sobre els polítics continua al grup focal i les 

entrevistes: 

GF♂1: Solució abaixar els sous dels polítics. És immoral quan els sous mínims 

són ridículs, les condicions precàries, contractes temporals, etc. (...) Els 

comptes a Suïssa, els casos de Bárcenas i Pujol tenen la partida 
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pressupostària de sanitat de València i Catalunya”, però després volen 

austeritat. 

  

 

Gràfic V. Solucions a la crisi. 

 

4.2.3. Solucions als problemes concrets de cada notícia 

Com hem assenyalat, proposar solucions significa anar més enllà d’una 

simple anàlisi o crítica de la realitat, demana despertar el pensament creatiu i 

els futuribles, fer-se preguntes com què passaria si es reduïren les partides 

pressupostàries en aquest sector o en l’altre, fer simulacions, avaluar pros i 

contres de les decisions que es prenen. Suposa un esforç cognitiu major que 

pensar críticament, per tant és lògic que trobem un major nombre de preguntes 

en blanc o respostes del tipus “no ho sé”.  

Ara no els demanem una solució global a la crisi, sinó respostes 

concretes a problemes determinats de la crisi esmentats a cada notícia, el que 

suposa major coneixement de la realitat socioeconòmica. 

a) Solucions sobre els desnonaments. El 55% opten per perllongar la 

hipoteca en el temps baixant la quota, encara que fent matisos  “si el banc es 

va a quedar la casa i la tindrà buida, què més li dóna que estiguen uns inquilins 

o aquesta família encara que li paguen un poc menys” (Thiago, 17 anys) i 
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realistes “que no donen hipoteques a gent que sap que no pot pagar-les o li 

donen una més assequible” (Thiago, 17 anys) crítics i incrèduls,“no puc 

entendre com després de pagar quotes i una vegada se la lleven, encara has de 

pagar al banc quan ja no viu allí” (Marta, 16 anys).   

 Un 6% dóna una solució semblant, que els faciliten un habitatge barat 

que puguen pagar com és el lloguer social. Cal dir que ací no han existit les 

mobilitzacions ni accions de  la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el 

Capitalisme (PAHC), encara que alguns es fan ressò i plantegen la dació en 

pagament  “el que fan a Madrid o Barcelona, negociar amb els bancs per 

aquesta indecència” (Fermí, 17 anys). 

 Són minoritàries les respostes que recorren als polítics (6%, 2 alumnes) 

“solucionar-ho els polítics i un govern nou” (Ferran, 16 anys)  que en un cas és 

continuista “que continue Rajoy l’home ho està fent bé” (Pau, 16 anys). I un  

alumne (3%) cau en una tautologia “primer eixir de la crisi” (Vicent, 17 anys).  

Un 25% no proposa cap solució, la deixa en blanc (7%) o respon “no 

sé”(18%).  

He deixat per al final les solucions superficials, que responen directament 

sense coneixement de causa, en són dues (6%): “que els donen un habitatge” 

(Àngela, 16 anys)  i  “que donen cases, que encara que no siguen molt grans, 

puguen viure baix un sostre digne” (Òscar, 17 anys). En 2n ESO també era una 

solució “fer habitatges” enderrocar els ja existents, per així “crear” treball.   

b) Per a l’empobriment i pèrdua de treball. Responen “crear treball” 12 

alumnes (18%). D’aquests alumnes, molts dels seus pares i mares han canviat 

de treball durant la crisi.   És la “solució” aportada per més alumnes, juntament 

amb canviar la mentalitat de les empreses: “que recursos humans de les 

empreses es fixen en l’experiència, el currículum i no en l’edat” (Júlia, 16 anys) 

(15%; 10 alumnes). També trobem els que no fan cap proposta (43%; 29 

alumnes), i deixen la resposta en blanc (16%; 11 alumnes) o no responen “no 

sé” (26%; 18 alumnes).  

Un altre grup de respostes es poden classificar com: 1) d’estímul 

econòmic i estructurals (7%; 5 alumnes): “subvencionar a les empreses perquè  

contracten (2 alumnes)”, “fer un pla de reinserció laboral de la gent gran” 
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(Fran, 16 anys), “avançar l’edat de jubilació, però clar amb el que han furtat és 

difícil” (Marta, 16 anys), “ajudar a les PYMES, les petites empreses són el 

motor”  2) d’ajuda a les persones aturades (15%; 10 alumnes): “que cobre 

l’atur fins que convoquen oposicions” (Eduard, 16 anys), “perllongar l’atur” 

(Paulina, 16 anys), dins d’aquests tipus de respostes algunes són molt 

superficials   no afronten el problema, com “fer més menjadors socials” (5), 

“l’ajut de l’església  i ONGs” (2 alumnes), “abaixar el preu dels productes bàsics, 

oli, pa” (Judit, 17 anys).  

Un alumne (1%) respon altra vegada com a la primera notícia “primer 

eixir de la crisi” (Vicent, 17 anys)  i un altre (1%) no veu un problema o el veu 

solucionat amb els menjadors socials i la caritat “no és un problema ja paguem 

a gent perquè ho faja” (Aitor, 17 anys). 

Si restem dels 49 alumnes que responen, els 12 que es limiten a “crear 

treball” del no-res i els 7 que recorren a la caritat, ens queden 30 (44%) 

viables, i algunes per definir com les que proposen el pla de reinserció o que les 

empreses canvien els seus valors i criteris de contractació sense un nou marc 

legal que regule les contractacions. Un 44% lluny del 60% i de la viabilitat de 

les propostes de la primera notícia, on a més a més, l’abstenció era d’un 25% i 

en aquesta segona és 42%.   

 

c) Les preferents. 11 alumnes (16%) opten per retornar els diners als 

legítims propietaris i una noia recorre a la màquina de fer diners, “fer diners és 

només donar-li a un botó, no crec que siga tan difícil tornar a cadascú el que 

siga just” (Eric, 16 anys). Condemnar als culpables, “ficar-los a la presó” 

(Vicent, 16 anys),  és la mesura que prendrien 4 (6%) alumnes que obliden a 

les víctimes. Els que van més enllà dels casos individuals i conjunturals són 21 

nois i noies (31%) que pretenen: “purificar les entitats bancàries de gent 

desangelada, però açò no passarà, ja que cal un govern nou que es preocupe 

per la gent i no per rescatar bancs” (Fran, 16 anys), “que els bancs tinguen 

més transparència i els usuaris sàpiguen què estan fent amb els seus diners” 

(Mònica, 16 anys), “controlar als bancs i informar-se bé els clients” (20), 

especificant 2 d’aquests que no confien en els bancs ni supervisors adlàters 
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“que no siguen la gent del banc, sinó assessors neutrals del govern els que 

informen i estiguen presents a l’hora de signar” (Joan, 16 anys).  Si recordem 

els programes d’ADICAE sobre educació financera, anaven en aquesta direcció i 

tipus de recomanacions.  

     En aquest cas 32  (47%) la deixen en blanc (13) o responen “no sé” 

(19), uns resultats encara un poc més elevats que a la segona notícia. 

d) èxode universitari. 41 nois i noies (60%) no proposen solucions. 

D’aquests, 24 assenyalen “no sé” i 17 deixen la resposta en blanc.  La proposta 

majoritària (20 alumnes, 29%), també resulta simple i no va més enllà de les 

bones intencions, ja que es limita a contractar als joves, “donant més treball” 

(Gemma, 16 anys) i en un cas s’especifica “donar treball primer als d’ací” 

(Adriana, 16 anys) .   

En 5 casos (7%) opten per una solució global, però buida “eradicar la 

crisi”, “eixir de la crisi”, “acabar amb la crisi”... Només una proposta és més 

coherent, ja que  té en compte més factors i veu més les conseqüències per 

prevenir-les: “contractes de pràctiques per als joves que ixen de la uni, però 

dignes” (Carles, 16 anys) i un altre alumne no aporta cap mesura, perquè “no 

veig cap problema,  és un acte de supervivència” (Aitor, 17 anys).  

 

 

4.3. Empatia i valoració moral dels drames de les notícies. 

 

 Abans els preguntàvem per les solucions de tipus econòmic, polític, 

social... que podien plantejar als problemes de les notícies de l’Annex I, però no 

hem d'oblidar que es tracta de situacions límit, d'exclusió social, de pèrdua de 

l'habitatge i pauperització. Veurem fins a quin punt s'identifiquen amb les 

víctimes de les conseqüències de la crisi i com creuen que els i les pot afectar. 

 

a) Els desnonaments. 

Quan els preguntem sobre els desnonaments, Et podria passar a tu?,  

únicament 6 pensen que no, perquè els seus pares tenen un sou segur, 3 

perquè tenen la hipoteca ja pagada i 1 alumna pensa que no li passarà perquè 
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“m’aterra ficar-me en una hipoteca i la incertesa” (Gemma, 16 anys), de 

manera que 58 (85%) sí que creuen que poden patir un desnonament. 

A més quasi tots consideren injustes les situacions que se’ls presenten: 

“No tindre on viure és una situació injusta, és una necessitat bàsica en la vida 

de qualsevol persona” (Judit, 17 anys),  ”si una família, i a més nombrosa de 6 

persones, no pot pagar és perquè realment no pot, ningú prefereix viure al 

carrer” (Marta, 16 anys), “injusta, encara que entenc que no es pot viure sense 

pagar, però no puc entendre que una vegada donen la casa, continuen pagant” 

(Eric, 16 anys). Una noia considera que es justa “perquè no és a ells els únics 

que els passa” (Paulina, 16 anys), mentre dues persones matisen que és injust 

en el cas d’una persona sense treball i amb voluntat de trobar-ne, però que hi 

ha casos de gent que vol viure debades i no s’esforça: “és un tema difícil de 

jutjar... injust perquè hi ha gent que treballa i intenta traure diners per poder 

pagar la hipoteca, però també hi ha persones que volen viure de franc” (Dani, 

16 anys, cal recordar que els seus pares treballen a una immobiliària i és lògic 

que coneguen una casuística major que la dels desnonaments).  

 

b) L’empobriment i pèrdua de treball. 

Veiem com se'ns conten les dificultats de Marionna, una professora 

interina, que no troba feina. Les retallades en educació i la seua edat, més de 

50 anys, han fet que es vera forçada a recórrer als menjadors socials. El seu 

cas és un exemple de com la crisi ha portat a l'abisme, a l'exclusió social, a gent 

que no ho podia imaginar abans del 2008.  

En aquesta notícia on el drama comença amb un acomiadament, 2 nois,   

creuen que no els podria passar la mateixa situació, perquè els seus pares són 

propietaris del negoci. En realitat fan una lectura reduccionista de la notícia, ja 

que la protagonista és acomiadada, però també les empreses dels seus pares 

podrien entrar en fallida i arruïnar-se fins a anar a un menjador social. Altres 4 

diuen gaudir d’una bona economia i 4 més tenen pares funcionaris, amb 

treballs definitius i tampoc creuen que seran acomiadats. Després d’eliminar 

aquests nois i noies que creuen que no es veurien afectats, el percentatge dels 

que consideren que els i les pot passar, seria igual que en l’anterior notícia, un 
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85% encara que en les seues respostes comencen per “no ho sé...”, “gaudim 

d’una bona economia, però la situació pot canviar...” (Mònica, 16 anys) potser 

reconèixer anar, millor dit assumir la possibilitat d’anar a un menjador social, 

desperta vergonya. 

La resta sí que arriba a indignar-se amb aquesta situació, “no és culpa 

seua no trobar treball i haver d’anar a un menjador social” (Fermí, 17 anys), “es 

discrimina a una persona capacitada únicament per la seua edat com si fóra un 

paràsit” (Óscar, 17 anys), “per què miren el teu DNI i no el teu currículum?” 

(Júlia, 17 anys), “és inadmissible que es repeteix aquesta situació una vegada i 

una altra, per molt que ens venen que eixim de la recessió”, “amb més edat 

més experiència, és injust que no trobe feina” (Marta, 16 anys).  

 

c) Les preferents 

 La notícia conta com molts estalviadors van contractar el que 

s'anomenen participacions preferents, pensant que invertien els seus diners en 

un dipòsit a termini fix. Van ser enganyats i així a la notícia se citen dues 

situacions dramàtiques: un home de 84 anys, que es troba malalt i no pot 

retirar els seus estalvis per pagar els hospitals, i  una dona de 92 anys que no 

pot retirar els 100.000 € que va dipositar i ha de malviure amb 200 €. 

La imatge de crueltat i insensibilitat associada als bancs explica els 

resultats i la vulnerabilitat dels ciutadans cap a la voràgine i cobdícia dels bancs.  

Hi ha 3 alumnes que creuen que a elles no els passaria, però per motius molt 

diferents “no nosaltres ens informem bé abans”, “no la meua mare no té 

compte al banc, no tenim estalvis” (Eric, 16 anys), “jo sempre he dit que quan 

fóra major tindré els diners en casa, ben amagadets, perquè no em passen 

aquests tipus de coses” (Gemma, 16 anys). La resta 95% sí que creuen que els 

pot passar, “Si ho fan a gent gran com no ens ho poden fer a nosaltres” (Ivan, 

17 anys). En realitat només un es considera igual de llest que el banc. 

Els comentaris lògicament se centren en el rerefons moral de l’acció dels 

bancs i la seua cobdícia, “injusta, s’aprofiten de la gent gran” (Nerea, 16 anys) 

“injusta, ja que no informaren que realment podien perdre els estalvis” 

(Clàudia, 16 anys), “em fa vergonya llegir com va el país, que gent malalta viu 
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amb 200 euros, perquè els neguen poder traure els seus estalvis” (Júlia, 17 

anys), “és dramàtic,  una persona gran no pot ara pagar-se el tractament amb 

els seus propis diners” (Daniela, 16 anys)  alguns relacionen aquesta amb els 

desnonaments, ja que “el banc exigeix la hipoteca, però no es fa responsable 

dels estalvis” (Ricard, 16 anys).   

 

d) L’èxode de joves a l’estranger per trobar feina. 

Els joves de la notícia són JESP (Joves Emigrants Àmpliament Preparats) 

que malgrat ser professionals qualificats, amb formació universitària, s'han vist 

forçats a emigrar per trobar feina. 

En aquesta quarta notícia, tots veuen possible haver d’anar fora fins i tot 

en alguns casos, com una alumna que vol estudiar moda a Milà, ja ha mirat 

universitat allí i pensa que tindrà més possibilitats allà.    

L’èxode d’universitaris és clarament una situació injusta pels sacrificis 

que significa: “els més preparats han d’anar-se’n del nostre país, mentre una 

elit política manté la seua situació privilegiada” (Adriana, 16 anys), “és injust 

que gent amb carrera es quede sense treballar i altra sense estudis es faça 

famosa per la televisió i li paguen molt” (Fran, 16 anys), “injusta, hi ha molts 

endollats i en canvi gent amb carrera treballant al McDonald’s” (Patrícia, 16 

anys), “la gent preparada se’n va fora, es perd una inversió” (Josep, 17 anys), 

“et passes un terç de la teua vida estudiant com ovelles i després no et val” 

(Marc, 16 anys), “has d’aprendre un nou idioma, renunciar a la teua família 

amics” (Laia, 16 anys), “açò és per les retallades, no entenc com es pot fer en 

sanitat, educació” (Andrea, 16 anys). Un respon, que “ni és just ni injust, és el 

que hi ha” (Aitor, 16 anys). 

Un alumne, rara avis, contesta en clau catalanòfoba. Fa una lectura 

literal de la notícia i restringeix el problema de l’èxode universitari a únicament 

els joves catalans: “el problema es que són catalanes, si quieren trabajar, que 

trabajen en Cataluña, porque como no se sienten españoles, pues que no 

trabajen en España” (Leo, 17 anys). 
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Imatge X. Respostes d’un noi  a la notícia 4. 

 

La paradoxa està en el fet que si dóna per suposat que els joves catalans 

que emigren a l’estranger van a Espanya, està assumint que Catalunya i 

Espanya són dos països diferents. Sorprenentment l’alumne i la seua família són 

immigrants de Sudamèrica. 

 

 

4.4. Identificació i situació cronològica de les notícies dins de la 

crisi. 

Aquestes 4 notícies mostren els desnonaments, el paper dels bancs, 

l’atur dels adults, dels joves... des dels relats i experiències i amb dades 

estadístiques. Aquestes situacions que envolten el fenomen de la crisi de 

vegades són prèvies, paral·leles, agreujades o conseqüències de la crisi.  

A cada notícia del qüestionari de l’Annex I els preguntàvem: Quin 

problema del qual es fa ressò aquesta notícia? És una causa o conseqüència de 

la crisi? Explica per què?  Es tractava de comprovar si eren capaços de situar el 

problema referent a la crisi dins de l’evolució dels esdeveniments.  

Els nostres dos grups de 1r de Batxillerat identifiquen fàcilment els temes 

i idees principals de les notícies.  

A.3.1) Notícia 1 sobre els desnonaments. En aquesta primera notícia el 

66 (97%) responen correctament, mentre que dos la deixen en blanc. Totes les 
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respostes tenen un denominador en comú com és no poder fer front a les 

despeses derivades del préstec hipotecari: “una família endeutada no pot pagar 

la hipoteca i els faran fora”, “el text tracta dels desnonaments i les dificultats 

per poder pagar la hipoteca i com que no poden, perden la casa”, “acomiaden a 

gent o els abaixen el sou de manera que no podran pagar l’habitatge”, etc. 

La gran majoria (63 alumnes, 92%) veu clarament que es tracta d’una 

conseqüència, 2 la deixen en blanc, 2 opten per causa i 1 pensa que es tracta 

d’una causa i conseqüència a la vegada. Algunes de les respostes dels 6 

alumnes són: “És una conseqüència clarament, a causa de la crisi, les famílies 

han de sobreviure amb 500€ o menys, amb els que no es poden permetre 

cobrir totes les seues necessitats” (Victòria, 17 anys), “moltes de les persones 

que venien de països sud-americans trobaren treball en la construcció i en 

tancar aquestes empreses, es quedaren sense treball i poder pagar les 

hipoteques” (Enric, 16 anys),  “amb la crisi han augmentat” (Xavi, 16 anys). Els  

nois i noies  es mostren molt crítiques: “és conseqüència, amb l’arribada de la 

crisi, el govern del PSOE no estava preparat per a res i en última instància, 

Carme Chacón va fer la llei de desnonament exprés, que el PP no ha desfet” 

(Fran, 16 anys).  

Un alumne es limita a respondre “causa” sense justificar-ho, mentre que 

una alumna veu en els desnonaments una causa, malgrat ser lògic el seu 

raonament, perquè  “és una causa,  la venda de moltes hipoteques a gent que 

no s’ho podia permetre va provocar aquesta situació” (Marta, 16 anys).  En 

realitat el desnonament és la conseqüència jurídica i social, la visibilitat del 

problema de no poder pagar, les causes poden ser molt variades, ser 

acomiadat, la pujada d’interessos per damunt dels sous, noves despeses, etc.   

Una altra alumna sorprèn amb les dues a la vegada: “jo crec que les 

dues, perquè en acomiadar a la gent, els que estan aturats no poden pagar la 

hipoteca ni els lloguers el que afecta  l’economia dels altres i del país” (Mònica, 

16 anys).                             
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A.3.2) Notícia 2 sobre els menjadors socials.   

La segona notícia els toca més a prop, ja que segons els qüestionaris 

ningú ha sigut desnonat i, per tant, els costava identificar-se amb el Carlos 

Ezequiel, el protagonista de  la primera notícia, però els seus pares i mares han 

canviat de feina durant la crisi, tenen “cincuenta y tantos” i com la Mariona, 

protagonista de la segona notícia, “con esa edad ni te miran para darte 

trabajo”.  

No es limiten a respondre estrictament la pregunta, si es tracta d’una 

causa o conseqüència, els resulta més proper aquest drama i de fet, el vinculen 

amb la situació de contractes estivals precaris i acomiadaments massius a 

l’hivern (Taula IV, p.108): “és un problema important perquè la crisi ha truncat 

la vida professional i personal d'una persona que ara ha de tirar endavant amb 

moltes dificultats” (Josep, 17 anys), “a una persona amb experiència han de 

pagar-li més i no els interessa” (Júlia, 17 anys), “les empreses prefereixen 

contractar a gent jove, explotar-la i tractar-la fatal” (Rocio, 16 anys). Així, el 64 

(94%) la identifiquen correctament, és un percentatge lleugerament menor que 

a la primera, però les seues respostes són més extenses i millor argumentades. 

Ningú veu que és una causa, així dos la deixen en blanc i una alumna  

interpreta aquest cas com una causa i conseqüència a la vegada: “És causa i 

alhora conseqüència, per què una persona de 50 anys no està per treballar? 

Això crea moltes dificultats a moltes famílies. Tots som persones i cal no oblidar 

que molts de nosaltres depenem d'aquesta gent gran” (Sara, 16 anys). 

És una conseqüència perquè: “les retallades fan que molta gent es quede 

sense feina i amb edat avançada i ja no en troben” (Adriana, 16 anys), “els caps 

de les empreses veien el que se’ls venia amunt i començaren a acomiadar a la 

gent” (Carla, 16 anys), “malgrat la formació de la professora, la crisi fa que no 

hi ha treball per a ella” (Sílvia, 16 anys), “no s’accepta a la gent gran, açò és un 

error, ja que tenen experiència” (Victòria, 17 anys). 

Pràcticament el 100% ha identificat la notícia i com a conseqüència de 

forma correcta, ja que 2 continuen deixant-la en blanc i una la relaciona com a 

causa i conseqüència a la vegada. 
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A.3.3) Notícia 3 sobre les preferents    

El paper dels bancs, la imatge que tenen els nois i noies sobre ells, ens 

pot mostrar si la convencionalització (pàg.43), la visió pejorativa és compartida 

per les noves generacions. La comprensió del món financer l’alfabetització  

econòmica dels adolescents i adults és imprescindible per a la seua formació 

ciutadana (Santisteban, 2008; González i Pagès, 2010). Quan llegim els casos 

d’estafes bancàries com les de la notícia, les preferents o la contractació  

d’hipoteques al passat amb interessos inassumibles, entenem que 

l’analfabetisme econòmic és també una manera d’exclusió social (Palavecinos, 

Denegri, Keller, Gempp, 2000; Palavecinos,  2002). 

La tercera notícia sobre les preferents és l’única que els resulta 

complicada. En un cas en què els pares han sigut víctimes, l’alumne respon 

“molts bancs entraren en fallida i les persones que tenien els estalvis els varen 

perdre” (Victòria, 17 anys). Molt asèptica, potser és el que li han contat, per 

eliminar el factor engany. De fet, la major part les defineixen com engany, 

estafa, trampa: “varen invertir en preferents pensant que era un dipòsit i ara no 

poden retirar els estalvis” (Marta, 16 anys), “milers i milers de jubilats han sigut 

enganyats i estafats pels bancs” (Xavi, 16 anys), “són les trampes dels bancs a 

la gent, confonent-los” (Carla, 16 anys) i fins i tot assenyalen l’actitud 

desangelada i la mala intenció per abusar de la gent gran: “els bancs s’aprofiten 

de la ignorància de la gent gran i els enganye” (Julià, 17 anys), “han anat 

furtant els diners a amagades i no els tornaran als estafats” (Gemma, 16 anys), 

“els bancs enganyen a les persones grans que no saben què estan signant” ( 

Mònica, 16 anys). 

Aquesta notícia és la que més dificultat presenta: 9 la deixen en blanc, 7 

més que els dos habituals a totes les notícies, aquests 7 han deixat de 

respondre només aquesta notícia sobre les preferents.  

2 nois responen “no ho sé”, i 8 responen malament, com “els que han fet 

participacions en el banc no han perdut els diners.” En total un 29% la 

identifica incorrectament o no ho fa, la resta (71%) aporten una definició 

encertada, sinònim d’engany o estafa, però és un percentatge baix en 

comparació a les altres notícies, on el percentatge era més d’un 94%.   
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Establir si les preferents són una causa o una conseqüència de la crisi 

ens portaria a un debat estèril. Cronològicament, en 2005, abans de la crisi, ja 

hi havia gent que va invertir confiant que es tractava d’un renta fixa a llarg 

termini i en realitat havia adquirit un producte financer d’alt risc i variable. Ens 

interessen més els seus raonaments, encara que la major part les veuen 

encertadament més com una causa (61,7%), 16 alumnes la deixen en blanc 

(23,6%) i l’opció conseqüència (14,7%) és la minoritària. Aquesta concepció 

negativa dels bancs hi és, però no va aflorar amb tanta presència quan els 

preguntàvem sobre els culpables de la crisi, ja que se cegaven en els polítics. 

Aquest és un exemple de la importància de combinar molts i diferents 

instruments per replegar la informació. 

Quasi dues terceres parts opten per causa, perquè fan un plantejament 

seguint el flux circular de la renda: “És una causa, perquè si molta gent es 

queda sense els seus diners, tindran dificultats i vindrà una crisi” (Sílvia, 16 

anys) “causa, perquè no poden retirar els seus diners i pagar hipoteques i altres 

despeses, poden acabar desnonats” (Nídia, 16 anys), d’aquesta manera es 

trenca el cercle del consum.  

Altres respostes justifiquen les preferents com a conseqüència, 

argumentant que les dificultats econòmiques de la crisi feren que els bancs 

recorregueren a aquesta estratègia “amb la crisi els bancs han començat a 

estafar a la gent per obtenir diners” (Judit, 17 anys), “els bancs perderen diners 

i deixaren a molta gent sense els seus beneficis” (Marina, 16 anys). 

Algunes no acaben de tenir sentit com “És una causa, ja que molta gent 

s'emporta els diners als paradisos fiscals, i al final els ha passat als bancs el que 

els ha passat” (Òscar, 17 anys), encara que reflecteixen la noció pejorativa 

sobre els bancs. 
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Imatge XI. Pintada en un mur de l’IES. 

A.3.4) Notícia 4 sobre l’èxode d’universitaris 

A l’hora d’identificar aquesta quarta notícia, 4 alumnes l’han deixada en 

blanc i 2 ho han fet malament, mentre que 62 (91%) definiren correctament el 

tema tractat.  La major part dels alumnes, 60 (88%), raonen coherentment 

perquè és una conseqüència, mentre que la resta la deixen en blanc o 

argumenten que es tracta d’una causa, encara que sembla més un error entorn 

del concepte “causa”, com podem veure: “causa, no troben treball i marxen a 

l’estranger” (Carla, 16 anys)  “causa perquè han de marxar a causa de la crisi”   

(Sara, 16 anys), aleshores és una conseqüència. 

Alguns exemples que opten per conseqüència, insereixen en la seqüència 

cronològica perfectament la situació: “antigament l’economia era bona i quan 

acabaves la carrera trobaves treball, ara no hi ha res ací” (David, 16 anys), “els 

joves saben que tindran poques possibilitats amb l’atur que hi ha” (Ivan, 17 

anys), “és una conseqüència de la crisi, no només es troben aturats la gent 

sense estudis, sinó que també els que tenen, ja que augmenten l’edat de 

jubilació i no hi ha treball” (Victòria, 17 anys). 

 Ens ha resultat sorprenent aquesta interpretació des de la catalanofòbia 

de la notícia, que esmentàvem abans. No la contemplaven com una possible 

lectura del contingut de la notícia, en tant que els problemes que tracten les 

notícies seleccionades són transversals als països europeus, amb més 

dramatisme l’atur, la corrupció i l’èxode d’universitaris en els països 

mediterranis. Segons aquest alumne ser català seria la “causa”, una 

argumentació absurda, que respon a prejudicis. És  una visió particular de 
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l’alumne, que demana un major coneixement de la seua ideologia, i no una 

lectura que fóra present al text de la notícia 4.  

 

 

  4.5. Domini dels conceptes i àmbit d’ús. 

 

En els textos de les notícies apareixien conceptes clau per a la 

comprensió de la crisi. Aquests, juntament amb altres conceptes i personatges 

transcendents durant aquest període econòmic, són replegats a una taula 

(Annex I) on han de definir-los i d’indicar a quins contextos els escolten. 

 Ara els conceptes que coneixen, dominen i saben definir són: 

  atur (100%), totes les definicions són correctes, la gran majoria, són 

semblants a aquesta: “població activa sense treball que en cerca un”, però 

també hi ha alguna emocional, que afegeixen “desesperació i pobresa”.  

L’escolten a la televisió (50%) i les notícies (29%), els mitjans de comunicació 

(6%), a tot arreu (6%, “al carrer” o “al dia a dia”), només una alumna respon a 

casa juntament amb les notícies; en blanc (7%). 

  hipoteca (100%), “el que pagues mensualment per quedar-te la casa”, 

“és com una condemna, tota la vida pagant, per acabar quan ja eres gran i no 

la pots gaudir”. La televisió (41%) i les notícies (18%) continuen  sent els 

principals contextos, però “a casa” amb una quarta part (26%) té un gran pes 

respecte altres conceptes. Altres respostes més minoritàries són “vida diària” 

(9%),  “a tots els llocs” (3%)  i  “a la classe” (3%). 

  menjador social (100%),  la gran majoria el defineixen com un servei 

per als que travessen dificultats. La tendència continua igual que a altres 

conceptes: notícies (32%), televisió (47%) fins i tot els que el deixen en blanc 

(7%). Hi ha contextos nous església (5%), “vida real diària” (9%). 

  deute (98%), només un la deixa en blanc. L’associen a les notícies 

(23%), televisió (47%),  la vida diària-el carrer (7%), a classe-IES (7%), 

únicament un alumne contesta a casa (2%) i altre “factures” (2%, el pare és 

assessor comptable), mentre que augmenten els que la deixen en blanc (12%). 
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  Àngela Merkel (97%, dues persones la deixen en blanc), en aquesta són 

des d’asèptics “la cancellera d’Alemanya”, confosos pel seu protagonisme o 

irònics “és la presidenta de la Unió Europea i Alemanya, ja que Alemanya és la 

primera potència econòmica d’Europa”, fins a arribar a l’insult “(maleïda 

manipuladora) cancellera d’Alemanya.” Els percentatges són notícies (50%), 

tele (26%),  internet (7%), mitjans de comunicació (7%), casa (3%),  en blanc 

(7%).    

  retallada (97%, dos no la defineixen, però els sona) “disminuir la 

inversió en sanitat, educació i polítiques socials”, ”el que fa Rajoy”. Aquesta 

l’escolten a l’institut (12%) més que altres conceptes. Els contextos on 

identifiquen els conceptes són les notícies (47%), televisió (22%), mitjans de 

comunicació (6%) i en blanc (13%).  

  Desnonament 89,7% sí que la dominen, mentre que 11% respon que 

no el saben. Les definicions mostren la seua indignació “(Crueltat) expulsió de 

l’habitatge per no poder pagar”, encara que la majoria són molt asèptiques, 

“quan perds la casa i se la queda el banc”, “com que no pagaven la hipoteca 

passa al banc.” Cap ha contestat que l’escolte a casa o l’àmbit familiar, 

continuen sent els contextos dominants: les notícies (34%) i la televisió (26%) 

com les respostes majoritàries i de molt menys “tots els llocs” (5%). El 

percentatge d’alumnes que la deixen en blanc (35%).   

Aquest concepte rescat financer, el situem a meitat camí entre els que 

dominen i els que desconeixen.  El defineixen bé 53%, la deixen en blanc 43%, 

i l’escolten 4%, “la UE dóna un préstec a un país per a ajudar-lo”. El vinculen a 

les notícies (32%), televisió (23%), casa (2%) i Grècia (2%). El percentatge en 

blanc es dispara a quasi la meitat (41%), quan a 2013 era un concepte viu, 

tabú per al govern, que va emmascarar amb eufemismes, però que estava molt 

present als mitjans, a les notícies, tertúlies polítiques.    

Abans de tot cal fer una precisió metodològica, per fer una lectura més 

nítida de les dades, en els conceptes desconeguts són pocs els alumnes que 

responen on els escolten, per tant els percentatges que els associen a la 

televisió, àmbit familiar, l’institut... són molt baixos; la resta correspon amb 

deixar en blanc el lloc per respondre. 
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Gràfic VI. Percentatge d’encert en la definició dels conceptes. 

 

 

 Podem dir que els següents conceptes són desconeguts per a ells: 

  Preferents, el 84% no sap què són, malgrat llegir 10 minuts abans la 

notícia i les qüestions. Únicament el 14% respon correctament i un que afirma 

saber el significat, no sap contextualitzar-lo en l’àmbit econòmic, ja que entén 

per preferent “destacat, superior”. Les definicions correctes: “engany, és un 

tipus de participació”, “una trampa dels bancs per enganxar als clients” o 

“diners que fiques al banc i després no pots traure... t’han enxampat!!”. 

  L’alumne que ha vist com els seus pares eren també víctimes associa a 

les preferents la paraula “injustícia”. En correlació amb el desconeixement del 

concepte tampoc s’escolta, deixant-la en blanc (84%) la major part, únicament 

de forma minoritària a la televisió (7%), les notícies (7%) i el banc (2%), 

aquest alumne els seus pares no treballen al banc ni guarda relació llur feina. 

  Estat del benestar, el 76% respon directament “no el conec”. Només un 

7%, 5 alumnes, ho fan bé “quan la societat té garantides les necessitats 

bàsiques per l’Estat”, la resta 11 (16%) alumnes afirmen conèixer-la, però la 

defineixen molt malament: “estar còmodament”, “trobar-te bé”, “viure bé”,  
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“quan en un país tots  es  troben bé”, “no tindré deutes”... per tant és més 

correcte afirmar que un 93% desconeix el concepte.  Els que responen -enfront 

dels que la deixen en blanc (88%)- responen a les notícies (9%) i televisió 

(3%) com on l’escolten. 

  Prima de risc, 78% el desconeixen completament i tampoc l’escolten. En 

aquest concepte els alumnes que assenyalen que els sona, que l’escolten 

(14%) no s’atreveixen a definir-lo com en altres. El 9% la defineixen 

correctament “factor econòmic que condiciona les inversions en un país”, “la 

diferència entre el deute d’un país i el d’un altre”, “és la diferència entre 

l’interès que es paga pel deute d’un país i el que es paga d’un altre”, i altres 

que es fan ressò de quan superava els 600 punts,  “el que falta per al desastre 

econòmic”. El 75% deixen en blanc el context on l’escolten, quasi els que la 

desconeixen, els altres l’escolten a les notícies (17%), televisió  (6%), a tots els 

llocs, (2%) 

  Tipus d’interès, 78% responen “no el conec”, 18% “l’escolten” i 

únicament tres alumnes (4%, dos d’humanitats i un de ciències) l’han definit: 

“L’opció que el banc et dóna de com has d’anar pagant-li els diners”, “després 

del préstec tornes uns diners més la quantitat prestada”. Únicament és escoltat 

a les notícies (6%), la televisió (4%) i en un cas (1%)  “en el treball del meu 

pare” (economista i assessor fiscal). 

Pocs alumnes, únicament sis, afegeixen altres conceptes a la nostra llista. 

Els que aporten són: corrupció, Bárcenas, Urdangarin, comptes a Suïssa, cas 

dels EROs… i un alumne esmenta injustícia, “perquè resum totes”. 

Un alumne defineix el concepte a més de proposar-lo: “Corrupció, són les 

accions il·legals que aprofiten persones amb poder econòmic i polític en falsejar 

comptes i així robar i malversar diners públics dels contribuents”. Una noia, 

diferent del noi que mostrava la seua catalanofòbia, qualifica pejorativament a 

Artur Mas com un “home que vol destruir Espanya per cridar l’atenció i no sap 

com fer-ho” i l’expresident Jose Luis Zapatero “l’home que es va ficar a 

President i va fastiguejar les coses, per després llavar-se les mans i 

desaparèixer”. 
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Gràfic VII. Context en el qual escolten els conceptes. 

 

  

4.6. L’analèpsia. La narració sobre la crisi del iaio al nét. 

La majoria de les seues respostes són exposicions ben ordenades 

cronològicament: "Fillet meu et contaré... la crisi va ser produïda principalment 

per cinc causes: els governs regionals estaven en una situació no favorable a 

causa de la bombolla immobiliària, l'economia travessava un cicle recessiu, 

disminució de treball; existia el dubte de si hi hauria un rescat a la banca; 

indignació social i la cobdícia dels bancs. Aquestes cinc causes generals van ser 

agreujades pels polítics, dolents i incompetents polítics que teníem (...) Per tot 

açò la societat es va empobrir, molta gent va ser desnonada, va passar fam, i 

molts altres marxaren fora a l'estranger a treballar" (Carles, 16 anys). 
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Aquest relat sobre la seqüenciació de la crisi pot servir d’exemple, en 

quasi tots es reprodueixen uns elements idèntics: crisi de la construcció, atur, 

tancament de bancs... Només un 10% comença el seu conte situant l'origen de 

la crisi als EUA. Hi ha factors amb més pes a la realitat política de Benidorm 

com el binomi corrupció-construcció, "hi havia molts diners en negre que 

servien per a comprar cases, mentre es requalificaven terrenys, i els polítics 

miraven cap a un altre lloc...”  (Carolina, 16 anys) 

Cal destacar que entorn del 25% assenyalen a l'expresident José Luis 

Rodríguez Zapatero com un punt de partida o responsable de la crisi "tot va 

començar en 2008, ningú s'ho esperava, l'economia gaudia d'un bon moment 

fins que va arribar al poder el PSOE. Pensàvem que tot seguiria igual, però va 

empitjorar l'atur i la majoria d'espanyols varen ser acomiadats i no pogueren 

pagar les hipoteques, de manera que foren desnonats" (Patrícia, 16 anys), "el 

Partit socialista Obrer Espanyol liderava el país en 2008, però va submergir al 

país en una crisi molt profunda, ens comparaven amb Grècia” (David, 16 anys)  

En canvi és menor en aquests contes la crítica dels d'alumnes cap a les 

retallades: "després començaren les retallades, retalls en sanitat, i molts malalts 

varen agreujar les seues malalties, perquè necessitaven atenció i l'Estat ja no 

l'oferia", "apujaren el preu de l'IVA i es retallà en educació"(Zahira, 17 anys), "la 

gent no podia viure així, i un li va donar un cop de puny al President de govern, 

però continuava retallant" (Fran, 16 anys), "hi havia molts diners en negre que 

servien per a comprar cases... com l'Estat no rebia impostos va haver de 

retallar" (Roser, 16 anys). 

D'igual manera també les conseqüències són semblants en els seus 

testimonis, com la precarietat, "s'aprofitaven de la gent amb sous molt barats, 

si tu no ho feies t'acomiadaven i altre ho acceptava per menys" (Mònica, 16 

anys), "molta gent amb estudis acaba treballant als hotels, el que feia que se’t 

llevaren les ganes d'estudiar" (Carme, 16 anys), "també en educació retallaren, 

deixaren de preocupar-se per la formació dels estudiants, que tenien por pel 

seu futur i varen marxar fora” (Nerea, 16 anys); manifestacions "la gent 

participava en manifestacions, queixant-se que polítics i banquers es quedaven 
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els diners, també per la manca de treball, els impostos... va pujar molt la llum i 

l'aigua" (Carla, 16 anys).  

En els seus contes no són víctimes de la crisi o es veuen afectats molt 

superficialment: "Gràcies a Déu, els meus pares varen mantenir els seus llocs 

de treball i poguérem "sobreviure" a la crisi sense veure'ns afectats. Dit açò, 

sóc conscient que la crisi va desgraciar a milers de persones, els que perderen 

els treballs i les seues famílies ho perderen tot, per la dolenta gestió financera 

dels polítics" (Sara, 16 anys) "a tot arreu es parlava de la crisi, però no ens 

vérem afectats, gràcies als estalvis que teníem" (Marc, 16 anys). 

Altres veuen una incidència menor: "A casa entraven menys diners, ja no 

eixíem els dissabtes a sopar fora" (Marta, 16 anys), "el meu pare va seguir en 

el treball, cobrant un poc menys, i a mi i al meu germà ens baixaren la paga" 

(Jaume, 16 anys), "el bus comença a pagar-se" (Gemma, 16 anys). Sobre el 

transport públic, el servei d’autobús, cal explicar la situació viscuda: amb el 

començament del curs, durant els dos primers mesos es va viure un autèntic 

maremàgnum: un nou decret establia que aquells alumnes que vivien a menys 

de 5 km no gaudirien del transport subvencionat com sempre. Aquesta situació 

va generar gran malestar entre els pares i mares. Semblava que era injust, 

encara que només uns pocs es perjudicaren. La resta continuarien podent 

traure’s la targeta del bus i viatjar regularment. En realitat mai han pagat, ni 

tampoc després de l’aprovació del polèmic decret. 

Només uns pocs veuen una incidència a les seues vides, i es pot inferir 

que donen ja per passada la crisi i la limiten a un breu període de decadència: 

"Nosaltres teníem una immobiliària i un hotel, i notarem moltíssim la crisi al 

principi amb la disminució del turisme. La gent va deixar de venir, i si ho feien, 

era amb paquets molt barats. Quasi no guanyàvem a l'hotel. A més els preus es 

varen abaixar moltíssim, deixarem de vendre, només llogàvem"; "en l'institut 

érem cada vegada més alumnes a classe, ja que com hi havia menys 

professors, havíem d'estar tots en una. Es feien cada vegada més vagues, 

perquè es donaven menys beques i s’apujaven les taxes", fins i tot edulcoren o 

minimitzen situacions molt complicades "només treballava el meu pare a casa i 

portava molts diners, no feia falta que la meua mare treballara i s'encarregava 
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de la casa. La crisi va començar en 2008, però en 2011 el meu pare comença a 

tenir menys treball, però quasi no es notava. En 2013 vaig poder anar-me'n a 

Anglaterra tres setmanes a estudiar en estiu. Va ser eixe mateix novembre 

quan va començar a decaure el treball del meu pare, fins al punt d'estar quasi 

un any sense treballar, però gràcies als estalvis del banc poguérem continuar 

bé. En 2014 la meua mare va trobar feina, no podíem viure només dels estalvis. 

I a finals del 2014 torna a treballar el meu pare altra vegada, encara que la 

mare continua treballant perquè no cobrava tant com abans". 

L’excepció és la narració d’un noi argentí que fa una lectura positiva de la 

crisi. Ve d'Argentina i allí comença el seu relat amb por, delinqüència, 

segrestos... que porten a la seua família a marxar. Així, considera que la crisi 

que vivim ací, és el paradís en comparació a la seua situació d’origen. 

El text complet es troba a l’Annex VIII, un breu resum és aquest:  

Supongo que te referirás a la crisis económica, así que me centraré más 

en ella principalmente. 

 Desde 28 de septiembre de 1997, el dia de mi nacimiento, hasta el 2008, 

viví en Argentina.  (...) Era bastante temprano por lo cual no venía tanta gente, 

pero ese día mi madre y el repartidor vieron, aunque un poco tarde, llegar a un 

hombre que llevaba algo en la mano, era una escopeta. Acto seguido mi madre 

salió corriendo hacia dentro, corriendo, cerró la puerta y dejó fuera al 

repartidor. Recuerdo que estábamos  mi hermano y yo desayunando, y entró 

mi madre corriendo, y mi madre nos hace esconder, por si el hombre armado 

entraba en casa. Mi hermano y yo estábamos muy asustados, sin saber qué 

pasaba en ese momento. No me imagino cómo lo estaría mi madre.  

 (...) No fue ni la única vez que pase miedo por un robo, ni la única vez 

que intentaron robarnos. Probablemente quien lea esto no se lo va a creer, 

pero esa era la cruel y triste realidad de Argentina en aquella época.  

(...) Después de sufrir muchos robos, decidimos cerrar la tienda, más que 

todo por la inseguridad que había, y esa misma inseguridad hizo que 

decidiésemos venir a vivir a España.  

 Cuando llegamos a España, como mencioné anteriormente llegamos a 

parar en El Ejido, situado en Almería. Fue un año muy duro. En España se 
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estaba produciendo una crisis, incluso antes de que llegáramos, pero durante 

esos años sólo estaba comenzando. Mi padre decidió probar suerte aquí, en 

Benidorm, luego donde curse mi carrera estudiantil de la ESO y Bachiller. Si no 

hubiese sido por mi padre no estaría ahora mismo escribiendo esta redacción, a 

saber dónde estaría ahora mismo si se hubiera vuelto a Argentina. Es increíble 

como puede cambiar tu vida cuando decides cambiar un pensamiento. 

  

  

4.7. La pràctica docent. 

Els qüestionaris els realitzaren els alumnes d’humanitats els dies 5 i 6 de 

maig per segona vegada, una setmana després d’examinar-se de la prova sobre 

la crisi de 1929 i mesos abans de la crisi de 1873 i l’imperialisme. Uns dies més 

tard, els dies 10 i 11, els alumnes de Ciències respongueren una altra vegada al 

qüestionari, però ells i elles no havien rebut les classes nostres d’Història 

Contemporània ni tampoc les d’Economia. 

Abans de comparar els canvis en les seues respostes al qüestionari, cal 

recordar que en desembre es realitzava el qüestionari una setmana abans de 

les eleccions, mentre que en el mes de maig, es trobava l’ambient igual de 

polititzat, amb les frustrades negociacions per formar una coalició de govern i la 

convocatòria de noves eleccions per al diumenge 26 de juny.  

 

 

 4.7.1. Què han après de les crisis de 1873 i del 2008? Què han 

comparat i per què? 

 

La didàctica de la crisi de 1873, s’ha plantejat des del treball dels textos i 

mapes que es recullen a l’Annex VI. Els textos mostraven l’opinió d’estadistes, 

economistes, sociòlegs, geògrafs... davant el fenomen de l’imperialisme i com 

prenien com a punt de partida la crisi de 1873 com el factor que accelerava 

l’imperialisme. Les ideologies capitalistes reforçaven l’imperialisme i intentaven 

superar la crisi del moment, mentre que en els discursos crítics de la 

socialdemocràcia i el comunisme obtenien altra visió. 
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Entre els discursos que seleccionaven autors com Cecil Rhodes 

vinculaven l’imperialisme amb la crisi de sobreproducció, amb la urgència de 

trobar mercats, nous demandants per reactivar els nivells de producció del 

passat i disminuir les taxes d’atur i desactivar els conflictes socials. La presència 

de la banca en les grans empreses, l’emigració europea, les polítiques 

proteccionistes, la globalització econòmica (Weltpolitik) i la mentalitat 

capitalista, eren trets que pensàvem podrien utilitzar en la seua anàlisi de 1873 

i 2008.    

A la prova escrita, tal com es replega a l’Annex VII els preguntàvem: 

quins paral·lelismes i diferències podem establir entre la crisi de 1873 i l’actual?  

Aquestes són les respostes dels 35 nois i noies de 1r de Batxillerat 

Humanístic. Més del 95% d’estudiants relacionen la sobreproducció industrial de 

1873 amb la bombolla de la construcció: “hi havia gran quantitat de fàbriques 

produint que portaren a l’excedent (...) s’assembla avui en dia amb tantes 

cases construïdes” (Andrea 16 anys), “nosaltres també ens trobem en una crisi 

de sobreproducció, però de béns immnobiliaris” (Sergi, 16 anys). També un poc 

més del 85% compara l’emigració europea a les colònies amb l’èxode cap a 

Europa per trobar treball, de manera semblant a la notícia 4 sobre l’èxode 

universitari. Tots identifiquen l’atur com un símptoma comú en les dues crisis 

“moltes empreses tancaren i augmentà l’atur com ha passat ara quan es deixà 

de construir” (Marta, 16 anys). 

Tres alumnes veuen un mateix comportament: “el capitalisme és la 

cobdícia per obtenir més abans i també ara, el que porta a les crisis” (Fran, 17 

anys), “els mercats continuen buscant altres mercats, abans eren matèries 

primeres i ara amb la globalització les multinacionals exploten a la gent per 

obtenir el màxim de beneficis, com fa Zara” (Zahira, 17 anys) i “l’egoisme 

positiu del liberalisme continua avui en dia” (Cristina 17 anys). Dos alumnes ho 

relacionen amb els discursos darwinistes: “el pensament darwinista també es 

podria aplicar avui en dia. Cada vegada ens fiquen més obstacles per arribar a 

les nostres metes i així van eliminant gent. Si no tens diners, que és el que mou 

tot, ho tens molt més difícil” (David, 16 anys). 
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4.7.2. Què han après de les crisis de 1929 i del 2008? Què han 

comparat i per què? 

 

 Les explicacions de la crisi del 29 se centraren a explicar per una banda 

el sistema financer, les societats en accions, l'especulació i per altra el context 

posterior a la Primera Guerra Mundial i la posició hegemònica dels EUA. Els 

textos i les gràfiques de l'Annex VI il·lustraven els anys daurats de creixement 

de l'economia i també la fallida de la Borsa. En primer lloc els presentàvem 

testimonis anteriors a la crisi de 1929 i del 2008 que coincidien en destacar el 

consumisme, l'optimisme en el futur com és el cèlebre testimoni 

de Groucho Marx, mentre acompanyàvem amb dades numèriques i gràfiques 

la bonança econòmica; i per altra banda les polítiques keynesianes, 

el New Deal eren comparades amb la injecció econòmica de la Unió europea, 

el Pla E... i les posteriors polítiques d'austeritat econòmica. 

En aquest tema, la crisi de 1929, vérem diferents documentals i vídeos 

que relacionaven el crac del 29 amb l'actualitat7. 

Aquesta és una diferència respecte a l’enfocament de la crisi de 1873, ara 

nosaltres sí que els suggerirem amb els materials la relació entre 1929 i 2008.   

Més del 95% compararen la crisi immobiliària amb la pujada dels valors 

de la Borsa; i el crac de 1929, el Dijous Negre, amb la caiguda de preus de les 

propietats: “compraven cegament les accions esperant que pujaren (…) creien 

que els preus de les cases sempre pujarien, així si no podies pagar, el banc es 

                                                 
7
  Badia, L. (2008, 20 d’octubre). La teoría Ninja de Leopoldo Abadía. Recuperat de   

   https://www.youtube.com/watch?v=UCCX0EjRohQ 
   Bartholomew, J. (directora i productora). 1929: The Great Crash [Documental d’història]. Regne Unit: 

BBC. 
   Buenafuente, A. (13 d’octubre del 2008). BFN [Entretenimiento/Late show]. La Sexta, El Terrat. 

El Crack de 1929 La Leccion no aprendida [Documental d’història]. Canal de Historia TV. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=qzBUAzSkf2w 
Saló, A. [Aleix Saló]. (2011, maig 5). Españistán, de la Burbuja Inmobiliaria a la Crisis. Recuperadt de 
https://www.youtube.com/watch?v=WcbKHPBL5G8 
Salazar-Simpson, J. (productor) i Cortés, R. (director). (2007). El concursante [cinta cinematogràfica]. 
España: Filmart.  Recuperat de  https://www.youtube.com/watch?v=ezcWNpU1HGA 
El Crack Bursátil de 1929 - La Gran Depresión - Jueves Negro - Wall Street Crash of 1929  
https://www.youtube.com/watch?v=MCEAIJBu6XQ 
Oliveres, A. (2010, 26 de desembre 2010).El origen de las migraciones modernas ½. Rec uperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=VlelJa79Juo 
Oliveres, A. (2011, 7 de enero.El origen de las migraciones modernas 2/2. Rec uperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=_TR8dMPBl98 
Hiperinflació https://www.youtube.com/watch?v=TKlhcoO7rwU 
Reyero, M. (12 de gener, 2014). Noticias cuatro [Informació]. Cuatro. 

https://www.youtube.com/watch?v=UCCX0EjRohQ
https://www.youtube.com/watch?v=qzBUAzSkf2w
https://www.youtube.com/channel/UCIpiHwdysY7hPHdV4CA_DQg
https://www.youtube.com/watch?v=WcbKHPBL5G8
https://www.youtube.com/watch?v=ezcWNpU1HGA
https://www.youtube.com/watch?v=MCEAIJBu6XQ
https://www.youtube.com/watch?v=VlelJa79Juo
https://www.youtube.com/watch?v=_TR8dMPBl98
https://www.youtube.com/watch?v=TKlhcoO7rwU
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quedava la casa revalorada” (Nerea, 16 anys). L’atur també és assenyalat com 

la principal conseqüència: “molta gent va anar al carrer, tancaren les empreses, 

no tenien per menjar i eixien al carrer amb cartells a demanar treball…En 2008 

molta gent de classe mitjana ha acabat a la indigència” (Ingrid 17 anys). Quasi 

la meitat comparen el New Deal amb el Pla E durant el govern de Zapatero (“el 

New Deal ajuda a eixir de la crisi i en 2008 el Pla E va donar treball a gent 

aturada fent obres públiques” (Julià 17 anys) i en contraposició a les retallades: 

“Roosevelt va aplicar polítiques keynesianes, va promoure el New Deal, on 

l’Estat va incentivar l’economia donant subvencions a les empreses i 

augmentant el sou als treballadors, al contrari que a Espanya que cada dia els 

salaris són més reduïts” (Laia, 17 anys).   

A la prova escrita que els examinarem sobre la crisi de 1929, en una 

pregunta es mostrava en una tira còmica dues imatges sobre el paper de la 

banca en la fallida borsària de l’any 1929 i en el 2008. Els nois i noies responen 

“en aquella situació de pànic molts banquers se suïcidaren, els sobrepassava la 

situació, en veure's arruïnats; en canvi ara, cobren indemnitzacions i es 

mantenen indiferents amb els problemes dels ciutadans (desnonaments, atur, 

empobriment… )” (Sebastià, 18 anys). 

 

4.7.3. Els resultats dels qüestionaris per segona vegada: canvis 

o continuïtats? 

Els qüestionaris repleguen les seues opinions i RS sobre la crisi, quins 

són els culpables, les causes, les solucions, etc. A l’hora de presentar els 

resultats hem tornat a dividir a l’alumnat, en lletres i ciències, ja que es tracta 

de comprovar si els aprenentatges del passat, de les classes d’història sobre 

les crisis de 1873 i 1929, tenen repercussió en la manera de comprendre 

l’actualitat, la crisi econòmica de l’any 2008. Els qüestionaris els passarem en 

els dos grups el mes de maig. 

  

 A) Al Batxillerat de Lletres. 

Ara els 35 nois i noies del Batxillerat de Lletres que han rebut les classes 

d’Història Contemporània consideren que els culpables de la crisi són els 

polítics (40%) perquè “han governat molt mal i pres les decisions amb 

conseqüències fatals” (Fran, 16 anys), “amb la corrupció que hi ha no poden 
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anar bé les coses” (Ingrid 17 anys). Els polítics i banquers apareixen en segon 

lloc (25%), mentre que, de manera aïllada, els bancs (20%) “per no ficar fre a la 

concessió d’hipoteques” (Mònica 17 anys), “per la seua avarícia” (Carme, 16 

anys), “els bancs per especular sense importar les conseqüències” (Laia, 17 

anys); i també els bancs i els constructors “per saturar el mercat” (12%) i un 3% 

respon “el sistema capitalista”.    

 Quant a la solució a la crisi: creuen que ningú  (40%); la deixen en blanc 

(17%, “si algú ho sabés, ja hauríem eixit” (Antoni, 17 anys); gent jove (3%); la 

societat/tots (20%) “serà difícil, però tots hem de ficar de la nostra part i acabar 

amb la corrupció” (Andrea, 16 anys),  “no és cosa d’una persona, sinó de la 

democràcia” (Ivan, 17 anys), “han d’escoltar a la gent que ha patit” (David, 16 

anys); els polítics  (20%), “ells ens han ficat i sabran traure’ns” (Alexa 17 anys), 

“polítics exemplars” (Neus, 17 anys), “el govern assessorat pels millors 

economistes” (XXX 17 anys),.   

Hem de pensar que moltes respostes responsabilitzen a dos 

protagonistes o més, així abans -als resultats obtinguts la primera vegada que 

passàrem els qüestionaris- els polítics monopolitzaven més del 68% de les 

respostes, i ara “els polítics” només apareixen de forma individual en el 40%.  

Les classes potser també han contribuït o no a millorar els domini dels 

conceptes econòmics. Així els resultats obtinguts sobre el coneixement dels 

conceptes i personatges ens mostra que els menys coneguts són també 

preferents, únicament 11 alumnes (31%) saben definir-la, prima de risc (6 

alumnes, 17%), Estat del benestar (6 alumnes, 17%), tipus d’interès (10 

alumnes, 28%).  

Respecte al context, veiem un increment de “les classes” com els àmbits 

als quals associen els conceptes. Abans, als qüestionaris de desembre, només 

hipoteca (2 alumnes) i deute (5) els vinculaven a l’institut, ara: atur (8 “a 

classe”, “a la classe d’Història i Economia”), tipus d’interès (7 “a classe”, “a la 

classe d’Història i Economia”), rescat financer (2 “a classe”), preferents (1 

“l’escolte en aquest qüestionari”) i continuen hipoteca (7 alumnes) i deute (8). 

 

B) Al Batxillerat de Ciències. 

 Per als 33 nois i noies del Batxillerat de ciències els culpables de la crisi 

són els polítics (61%), tots (15%), rics i poderosos (6%) , “tots els que paguen 
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en diners negres” (6%), “ningú, perquè les crisis són cícliques” (3%) i en blanc 

(9%). 

 

 

Gràfic VIII. Culpables de la crisi als dos grups. 

 

En aquest grup veuen les solucions en polítics legals (42%), entre tots 

(33%), ningú (15%), el poble i els polítics (3%), el  temps (3%), una república 

(3%).
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A la taula dels conceptes econòmics els  menys coneguts són també 

preferents (0%), prima de risc (0%), Estat del benestar (0%), tipus d’interès (2 

alumnes, 6%). Només en dos casos –alumnes diferents- citen “la classe” com 

context on els escolten, en el cas de  “retallada” i “hipoteca”. 

 

Gràfic X. Percentatge d’encert en la definició dels conceptes difícils. 

  

 

 4.8. L’aportació de les entrevistes. 

 
Amb les entrevistes hem volgut aprofundir en els buits dels qüestionaris i 

en els alumnes que per la seua situació socioeconòmica, experiències o 

ideologia podien resultar aportar noves informacions sobre la qüestió de la crisi.  

         Hem seleccionat tres alumnes: 

 E♂1,  aquest alumne, els seus pares havien canviat de feina: 3 vegades 

el seu pare i 2 la mare, actualment la mare treballava a Mercadona i el 

pare a un bar. Lligava el seu futur a l’exèrcit i considerava que per 

aquest motiu no l’afectaria la crisi. A més responsabilitzava als polítics 

per la manca de compromís i honorabilitat, aquesta crisi de valors i la 

corrupció, eren una de les causes principals de la crisi per a ell tal com 

ens contava al qüestionari.  
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En aquest alumne, les preguntes giraren entorn de l’exèrcit, el perquè 

d’aquesta tria, quins valors veu en aquests moments de crisi, com hauria de ser 

un polític… 

Aquest alumne es mostra crític amb les conseqüències de la crisi i el 

primer que fa és una interpretació sociomoral del fenomen quan li preguntàrem 

Com estàs vivint la crisi econòmica, política? Creus que ataca a tot el món per 

igual?: “La crisi té un ressò moral, afecta als pobres, a la gent que vivia normal 

ara viu pitjor i la gent rica millor (...) els meus familiars i coneguts arriben amb 

dificultat a final de més”. 

Els dubtes que teníem eren sobre la seua concepció de l’exèrcit i per què 

sempre guanyava, per què el veia com una solució a la crisi. Li preguntàrem: Al 

qüestionari elegies l’exèrcit. Què et resulta atractiu d’aquesta professió? Vares 

ficar a la pregunta: Creus que la crisi que estem vivint determinarà el teu futur? 

“No perquè l’exèrcit sempre guanya”? A què et referies? 

La resposta era conservadora, ja que és un treball amb estabilitat 

econòmica i laboral actualment i amb un futur: “Jo pense que a l’exèrcit quan 

entres ja tens un sou segur, que et dóna per a viure. A més amb els problemes 

que hi ha de terrorisme és molt important per si hi ha algun problema”. 

Lògicament el fet de marxar de Benidorm i dels voltants era una circumstància 

assumida i fins i tot, desitjada:  “Possiblement hauré d’anar a Saragossa i 

després on em destine, però em té igual perquè m’agrada (...) encara que 

trobaré a faltar a la família o amics. Faré pràctiques, missions humanitàries com 

a Mali.”  

Cal recordar que entre els pares i mares de tot l’alumnat només hi havia 

un guàrdia civil i dos policies. Únicament aquest  alumne, que triava militar com 

a primera opció destacada i altre bomber i policia com les dues primeres 

opcions es decantaven pels cossos de seguretat. Aquesta situació contrasta 

amb 2n ESO, on molts alumnes tenien com preferències, les feines relacionades 

amb aquestes professions. A més en molts casos, els xics estaven enlluernats 

per les feines dels pares i volien continuar el mateix ofici, així ens deien “vull 

ser policia com el meu pare.” Aquestes feines vinculades als cossos de protecció 

civil en molts casos responen a la tradició familiar -compten amb un oncle, l’avi 
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o el pare que es dediquen- eren molt sol·licitades pels alumnes a 2n ESO, però 

ara són mínimes, encara que els dos que les trien ho tenen molt clar, és la seua 

voluntat i saben quins són els passos, requisits, sacrificis, etc. Així quan 

preguntàvem sobre l’exèrcit com a solució, veiem les seues motivacions: 

“l’exèrcit pot ser una solució a la crisi. Sí i no, corrupció n’hi ha a tots ells lloc. A 

mi m’agrada la disciplina. El meu iaio va estar a l’exèrcit. De xicotet pensava fer 

la mili, m’atreia. Fer esport, que et peguen canya, estar en grup”. Com veiem el 

seu avi va ser militar i potser ha sigut una referència per a ell. 

A partir de la imatge de Rodrigo Rato en la que va escriure “veiem un 

notas que es riu d’Espanya furtant tot el que pot”, li preguntàrem sobre el ressò 

moral de la crisi a la política, la corrupció, les mobilitzacions i nous partits 

polítics:  “Espanya ja no és corrupta, estan descobrint casos de fa temps, ja no 

és corrupte per tot el que ha passat, si hi hagués més casos, seria...vamos (...) 

Els partits nous, s’han aprofitat amb tota la corrupció per agafar força i ser 

importants. Ciutadans té les idees del PP, Podemos és molt radical (..) La 

Família Reial no té responsabilitat política en la crisi, ells han de ser imparcials i 

no es fiquen. La Família Reial està per tenir contactes amb països estrangers”. 

 E♂2, són dos germans, fills de cirurgià i infermera. En la notícia de Rato 

varen contribuir amb un dibuix fent una “peineta” juntament amb el 

text “pqnio ijo pta” (Imatge III, p.131) 

Les preguntes se centren a saber per què d’aquest dibuix i text. Com ha 

influït la crisi en el treball dels seus pares, com creuen que ho farà en els seus, 

malgrat que un germà respon que possiblement haurà d’anar-se’n fora. Els dos 

alumnes han deixat en blanc la casella sobre els seus futurs, només un 

assenyala que creu que alguna cosa relacionada amb les matemàtiques o la 

física. 

Les seues respostes sobre la crisi i els culpables són prou elaborades i 

ben raonades, però sobre les solucions, sempre plantegen un que “el temps 

acabarà amb la crisi” i l’altre que “les crisis són cícliques”. Pot ser que els 

treballs dels pares, les seues queixes per les retallades i llargues jornades –ja 

que em comentaren que els seus pares treballen moltes hores i els veuen poc 

pel treball- els facen tenir una visió d’incertesa cap al futur, encara que són una 
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família acomodada. A les notícies seleccionades al qüestionari mostren 

sensibilitat amb els drames, creuen que els pot passar a tothom, però tenen 

clar que els seus pares gaudeixen de treball estable. En aquest cas, a diferència 

de la resta, els dos germans no veuen l’estabilitat com un punt somniat. 

És possible que aquesta incertesa és a causa del fet que no són fills de 

pares amb treballs precaris. Al TFM, em responien moltes xiquetes de 2n ESO 

que treballarien del mateix que les mares (cambreres a hotels, a la neteja, fent 

llits d’habitacions) i algun d’ells em dien “voldria policia, però seré taxista com 

el meu pare”. Es compleix un poc el que deia Willis (1977), a les famílies 

obreres són reproductors/continuadors dels estereotips i rols laborals dels 

pares, però en les famílies acomodades aquesta llibertat d’elecció potser genera 

una gran responsabilitat en els fills. Els pares i mares els donen llibertat per 

estudiar carreres científiques, artístiques, humanístiques... que potser poc 

tenen a veure amb la formació dels pares i mares, mentre que en famílies de 

classe obrera pensen que hauran “d’agafar” el negoci o la botiga familiar.  

    Primer els preguntàrem sobre el dibuix, la “peineta” a la imatge de 

Rodrigo Rato, juntament amb l’improperi. En un primer moment reculen, no 

s’imaginaven la posterior conversa amb nosaltres pel dibuix i l’insult que feren 

al qüestionari. De fet el text “pqnio ijo pta” amb manca de grafies mostra la 

prudència d’encobrir un poc el missatge, encara que és fàcil de llegir. A 

l’entrevista es mostren amb més cautela i reconeixen que sempre cal tenir 

respecte en les maneres, malgrat mantenir l’actitut crítica sobre els polítics: “És 

difícil confiar en els polítics després de tanta corrupció.  A Rato li té igual tot, 

amb guanyar diners li val, està perjudicant la resta”. 

Les seues opinions sobre les conseqüències de la crisi  en el seu futur o 

en les retallades són elaborades i es nota la influència dels treballs (cirurgià i 

infermera) en les seues respostes i exemples que trien: Hi ha menys beques, 

amb els diners que roben es podrien donar ajudes als estudiants, universitats... 

(...)  Als estrangers i immigrants que vénen se’ls han llevat drets, han de pagar 

per medicaments que poden resultar vitals per a ells”. 

Ells com la majoria dels alumnes amb els quals hem conversat en les 

entrevistes i el grup focal, donen una explicació raonada, cronològica i 
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multicausal de la crisi, situant l’epicentre de la crisi als EUA i la concessió de 

préstecs. 

Sobre la incertesa dels seus futurs laborals és difícil traure conclusions: 

“M’agraden moltes coses. La Química, la Matemàtica, la Física... les coses 

científiques. Ni idea de què em veig en uns anys. Vull diners i que m’agrade”. 

Semblant a l’opinió de l’altre germà: “M’agraden les ciències, no m’agraden les 

lletres, però tampoc sé que m’agrada... més dins de les ciències” 

És més interessant llegir en negatiu les seues respostes i observar què 

no volen per al seu futur o què tenen segur que no faran: 

 No contemplen altra possibilitat que fer una carrera, ocorre un poc el 

mateix que amb GF♀1, els pares projecten en els fills una continuïtat. 

Sembla que fer una carrera universitària està implícit o és el mínim: “Tens 

uns pares amb carrera i tu no vas a estudiar, en pla... vas a ser l’única a la 

família?"   

 Els aspectes econòmics no són un maldecap que contemplen.  Els pares 

atorguen tota la confiança i suport econòmic, en el cas de  GF♀1 "justament 

ahir em va dir la meua mare; a la fi saps què vas a fer o on aniràs a 

estudiar? Bé, jo si puc a la d’Alacant i no em vaig més lluny. I em va dir, per 

a què et vas a anar a Alacant, no és millor que te’n vages a València o 

Madrid, i coneixes gent.  Ella no vol que jo estiga ací, vol que em vaja fora.  I 

en el cas dels dos germans: “Jo crec que no estaré prop de Benidorm. Aniré 

on més nivell tinga la universitat, on es puga (...) No ens veiem treballant en 

el turisme de Benidorm. No són treballs per a tota la vida”.  

 Els treballs de Benidorm són precaris i les possibilitats que els ofereixen 

no entren dins dels seus plans. El futur no és una preocupació, la formació 

esdevindrà clau en les situacions que trobaran: “No sempre es pot estar bé 

hi ha pujades i baixades (...) que no hi haja treball ara no vol dir que no hi 

haurà en un futur. Si t’agrada arquitecte i en aquest moment no està bé, no 

saps, en un futur en 5-10 anys la situació econòmica del país pot millorar i 

tens més possibilitats. I anys més tard pot haver-hi una altra crisi 

i veure’t afectat. (...) Si en un futur eres el cap d’un estudi d’arquitectura i 
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tens la teua pròpia empresa, segurament tindràs treball sempre, però algú 

d’un rang inferior, per exemple el que treballa a l’obra, ho tindrà més difícil” 

 E♂3, aquest és l’únic que reconeix haver patit la seua família les 

preferents, concretament amb 2000 euros. Vol ser farmacèutic com els seus 

pares. 

Responsabilitza de la crisi “al PSOE, perquè ens varen introduir en 

aquesta crisi per la seua mala gestió” i veu com solució el PP “són capaços de 

solucionar els problemes que ens estan passant”. Rato és “un lladre” i considera 

que les manifestacions del 15M i mobilitzacions “no aconseguiran res”. 

Quina interpretació fa de l’estafa de les preferents, culpabilitza als bancs, 

polítics, cobdícia...? Les preguntes que li hem fet, eren en aquesta direcció: 

També fa una interpretació cronològica dels esdeveniments per explicar 

la crisi, atorgant com molts altres alumnes, la responsabilitat al PSOE. El punt 

de partida, l’inici de la crisi és amb la mala gestió del PSOE, mentre que la 

corrupció l’ associa al Partit Popular: “la crisi comença en tot el món, als EUA. El 

PSOE no va establir els passos necessaris, per a no veure’ns tan afectats”. Els 

bancs tenen un gran protagonisme en la seua explicació de les causes-culpables 

de la crisi, més encara quan ha sigut víctima la seua família en aquest sentit: 

“Els bancs van donar massa préstecs i després la gent no els va poder pagar 

(...) En el cas de les preferents la responsabilitat és dels bancs. No poden fer 

això amb els diners que no són els seus (...) Els meus pares varen invertir en 

BANKIA, ara ho han denunciat i han recuperat part.”   

Quan li vaig preguntar sobre les preferents em va respondre: “això què 

és?”. En canvi a la tercera notícia del qüestionari sobre les preferents, ho va 

identificar ràpidament i sense cap ajuda amb la situació patida pels seus pares, 

i ara en l’entrevista es refereix a les accions, quan s’inverteix en BANKIA. 

Respecte al seu futur laboral ho té clar i la influència de les feines dels 

pares és determinant: els dos treballen a una farmàcia de la qual són 

propietaris i fins i tot la germana major ja es troba cursant el Grau de Farmàcia: 

“Jo vull ser farmacèutic, perquè els meus pares ho són. Sí que treballaré a 

Benidorm, a la farmàcia dels meus pares.” 
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Les dificultats de la crisi  estan lligats als problemes de finançament de la 

sanitat, “ells (els meus pares) han estat fins a 5 mesos sense cobrar, perquè la 

seguretat social no els pagava. Açò em pot afectar en aquest sentit la crisi”. I 

de la mateixa carrera: “Dificultats les notes de tall, perquè és molt alta per a 

Medicina i també Farmàcia. La meua germana estudia farmàcia a València”. Es 

troba al CEU8, realitzant el Doble Grau en Farmàcia, més Òptica i Optometria, 

una universitat privada, que suposa una gran despesa per a la família i com 

assenyalen altres investigacions els nois i noies de famílies acomodades, tenen 

consciència de l’esforç econòmic que fan els pares  i mares (Armento, 2003). 

Encara que ha patit l’estafa de les preferents per part dels bancs i la 

morositat de la Conselleria de Sanitat, fa una interpretació negativa de les 

mobilitzacions, coincideix amb els altres alumnes en fer una interpretació 

pejorativa “cremar un contenidor d’escombraries o un cotxe no ho veig bé, no 

servirà de res”. Cal recordar l’esperit pacífic i crític amb la corrupció de les dues 

imatges que comentaven a l’Annex I. 

 

   
   

Imatges XII. Les imatges sobre mobilitzacions socials que han de comentar al 

qüestionari. 

 

Fins ara hem entrevistat a nois que tenen plena convicció en treballar 

d’allò que volen. Únicament un dels bessons dubta, però no per manca de 

confiança en les seues capacitats sinó per no trobar la seua vocació. Per aquest 

                                                 
8
 Centre d’Estudis Universitaris Cardenal Herrera, una universitat privada a València. 
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motiu volíem contrastar els seus testimonis amb el de l’única noia que al 

qüestionari mostrava la seua frustració triava ser policia, però no pensava que 

ho aconseguiria. Així es veia de cambrera o altre treball precari i similar dels 

que demanda l’economia de Benidorm. En 1r Batxillerat havien desaparegut 

aquestes reflexions del tipus  “voldria estudiar açò, però acabaré sent mà 

d’obra precària i estacional”. S’ha filtrat el grup d’alumnes pessimistes en els 

cicles, l’FP Bàsica o estan repetint.  

Va formar part del grup focal, però les seues intervencions varen ser 

mínimes, pot ser perquè és un tema que li toca de prop o simplement per la 

baixa autoestima, ja que com hem dit és l’únic cas que utilitza el condicional en 

l’elecció del treball desitjat, per després rebaixar les seues pretensions. Espere 

que s’obrirà més a l’entrevista.  

 Aquesta entrevista també va ser doble, ja que pel seu caràcter tímid, 

optarem per entrevistar també a una altra noia d’un perfil socioeconòmic 

semblant, però que sí creu en les seues possibilitats i en complir els somnis 

professionals.    

E♀4(1) és una noia que viu amb la germana i la seua mare. Vol ser 

policia, però pensa que acabarà treballant en un pub o bar, “perquè només 

necessites una bona imatge”. En les notícies s’identifica amb la professora 

interina que va a un menjador social, “la meua mare es va quedar sense 

treballar, contractaren a gent més jove i és injust”. 

E♀4(2) vol ser tatuadora, realment li interessen les arts en general i té 

una actitud positiva i optimista amb el seu futur. 

E♀4(1) se sent orgullosa de la gent que es manifesta en les imatges i 

optimista en què puguen canviar les coses. Creu en un futur millor per a la 

col·lectivitat que en el plànol individual. Les mobilitzacions i els motius de les 

protestes són una qüestió que la indigna, pensa que la gent ha de començar a 

canviar les coses. 

Quan li preguntàrem Com estàs vivint la crisi? Creus que ataca a tot el 

món per igual? Ens va respondre que la crisi és selectiva, “deixa impune als 

polítics i la Família Reial”, per a ella els grans afectats pertanyen a la classe 
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mitjana. Juntament amb l’altra noia, E♀4(2), critiquen també la gestió dels 

polítics de l’ajuntament, que ens gasten milions d’euros en un parc verd 

Les polítiques de retalls són el que creuen que més les afectarà. Hauran 

de treballar i estudiar a la vegada, la germana d’una d’elles E♀4(1), cursa 

estudis a la universitat i treballa a la botiga d’un parc d’atraccions a Benidorm. 

Les feines de les quals hi ha oferta són a “restaurants o bar, relacions 

públiques”, però “tens el perill d’aguantar a pesats que et manosejen”, sobretot 

a la zona guiri, on van els turistes anglesos i famosa pels excessos.  

Són treballs on abans contracten a una xica que a un xic “amb una xica 

guapa s’ompli el bar”, però amb data de caducitat “si eres només una xica 

guapa, algun dia tindràs 40 anys i no vas a atraure el mateix, et canviaran per 

una xica de 20” E♀4(2). En general, pots “intentar trobar altres treballs, però 

els bars, la nit, és el que realment hi ha a Benidorm...” , “et conformes en ser 

dependenta, caixera, cambrera si no tens diners i estudis” E♀4(1). 

Les dues esperen eixir d’aquest cercle quan els preguntem directament 

pel seu futur. Una, E♀4(2),  somnia anar als EUA, on es valora molt més el 

treball de tatuadora.. I l’altra “ser policia no ho sé, no tinc clar. Però està ahi, 

per si no trobe alguna cosa que realment m’agrade, com a la meua família hi ha 

algun policia... per treballar i tenir un treball segur. Si pogués elegir fotografia, 

moda... alguna cosa relacionada amb aquest món, m’agraden moltes coses, 

però no sé en què centrar-me, també m’agrada la música, RAP, compondre 

cançons.” 

En els qüestionaris no varen destacar com una característica important 

del treball no moure’s de Benidorm. Són conscients de l’oferta laboral d’un 

enclavament turístic com Benidorm i que hauran de marxar fora.   

 

 4.9. Els resultats del grup focal. 

     Podem dividir en 3 blocs els temes que varen tractar: 

 les idees de futur 

 els responsables de la crisi 

 les solucions, 
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La sessió del grup focal està integrada per sis participants 3 xics i 3 

xiques. Els xics podem situar-los ideològicament: 2 (GF♂1, GF♂2) a l’esquerra, 

es mostraren crítics als qüestionaris amb els poders polítics, fins a 1 (GF♂3) en 

posicions molt conservadores políticament. GF♂1 pertany a una família 

socioeconòmicament acomodada i amb moltes inquietuds culturals per part dels 

pares, mentre que GF♂2, ha vist com el seu pare ha canviat quatre vegades de 

treball des que es va produir l’esclat de la crisi, quan era fuster, i la seua mare, 

actualment està aturada i ha estat acomiadada dues vegades des del 2008. Per 

últim, els pares de GF♂3 tenen el graduat escolar com GF♂2, però també han 

viscut dificultats durant la crisi, mantenen els treballs però han vist com les 

condicions cada vegada són més precàries.  Un dels alumnes (GF♂1) a les 

imatges de les mobilitzacions deia “està canviant la forma de pensar d’aquest 

país, la gent es mou...”, mentre que a l’altre pol, el tercer alumne desitjava una 

persona com era Franco.   Malgrat que aquest pensament és crític amb la crisi, 

els polítics i les decisions que prenen, de forma que aquest gir caldria en molts 

aspectes veure´l com una reacció al desànim de la política actual. 

Les 3 xiques provenen d’estatus socioeconòmics molts diferents, una 

integra una família acomodada i a més propietaris d’una immobiliària i un hotel 

(GF♀1), els dos sectors claus en l’embranzida econòmica anterior a la crisi, però 

també els més afectats i que en el cas dels hotels s’han adaptat encara més cap 

a una salvatge competència low cost. Les altres dues xiques viuen només amb 

les seues mares, una de lloguer, tenen treballs de baixa qualificació laboral, han 

vist canviar de feina a les mares durant la crisi, experimentat la incertesa de 

l’atur... són l’altra cara de la moneda. Als qüestionaris una d’aquestes alumnes 

(GF♀2) -la mare treballa netejant- va ser de les poques que no va citar els 

polítics com culpables, responsabilitzant als “directors d’empresa que trauen 

partit de la crisi per a explotar als treballadors”. I l’altra (GF♀3), també en 

aquesta línia, critica la situació de la interina de la notícia 1 relacionant-ho amb 

les polítiques de les empreses que “es fixen en l’edat a l’hora de contractar a la 

gent”. 

A la conversa grupal va aflorar el convenciment de tots en marxar de 

Benidorm, no únicament per formar-se durant el període universitari, sinó 
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possiblement per poder desenvolupar la feina que desitgen, fins i tot 

assumeixen que aniran a l’estranger. Els sis coneixen o tenen familiars, 

treballant fora:  

GF♀2 :“tinc un conegut que treballava a una central nuclear i es va 

haver d’anar al Japó i guanya molt més diners que ací”.  

GF♂1: “tinc un cosí que no té estudis i està treballant a Londres a 

una cafeteria”. 

 GF♂3: “jo espere que sí, aquesta és la meua idea, per obtenir 

experiència, fins al punt que si curses una carrera, tens formació 

superior i hauràs de cercar treball fora.” 

 Pensen que aquesta realitat, haver de marxar fóra, la tenen assumida 

d’abans de la crisi, encara que aquesta l’ha potenciada. 

GF♀2: “sí perquè Benidorm es basa en el turisme i la majoria del 

treball que hi ha ací són cafeteries o hotels, si vols treballar del que 

t’agrada (…) has fet una carrera, d’això no hi ha”. 

GF♀1: "justament ahir em va dir la meua mare; a la fi saps què vas a 

fer o on aniràs a estudiar? Bé, jo si puc a la d’Alacant i no em vaig 

més lluny. I em va dir, per a què et vas a anar a Alacant, no és millor 

que te’n vages a València o Madrid, i conegues gent?  Ella no vol que 

jo estiga ací, vol que em vaja fora. (...) Tens uns pares amb carrera i 

tu no vas a estudiar, en plan vas a ser l’única a la família?"  

GF♀3: La meua mare pensa igual. No va poder estudiar i vol que jo 

estudie  perquè no acabe en un treball cobrant 1000 euros, que està 

bé, però... la meua mare ens trau endavant a mi i la meua germana, 

però vol que jo puga viure millor que ella i no tinga les dificultats". 

 

Aquestes dues alumnes GF1 i GF3 il·lustren dos contextos familiars 

diferents, amb punts de partida oposats, però un mateix lloc d’arribada, encara 

que per reflexions diferents. La primera prové d’una família amb possibilitats, 

lligada a l’economia de la zona, propietaris d’un hotel i una immobiliària, però 

són conscients de la viabilitat del negoci i potser de la fi de l’època dorada dels 

sectors, avui en dia en retrocés. Volen que la filla estudie per créixer, formar-se 

en molts sentits (conèixer món, gent, viure experiències...), no es plantegen les 

dificultats econòmiques d’anar fora, pagar lloguer o la matrícula. De fet les 

converses amb la filla des de 4t ESO són per motivar-la, potenciar la seua 

autoestima i intentar solucionar qualsevol entrebanc extern que pogués sorgir. 

La segona alumna  veu com a la seua llar  la mare pateix la temporalitat i els 

contractes temporals i estacionals de l’economia de la zona, la mare no vol que 

les filles reproduïsquen el seu model, però les beques, ajudes o conjuminar 

estudi-treball seran determinants en poder complir-ho.    
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Aquest model econòmic de sol i platja  no és únicament un condicionant 

del seu futur, sinó que també un agreujant de la crisi. Les seues respostes i la 

presa de consciència sobre la realitat benidormera ens fan pensar que és un 

factor estructural, anterior a la crisi.  

GF♂2: El problema és que a l’economia espanyola, només tenim la 

construcció. Caldria invertir en exportacions. Cal mirar altres sectors 

(..)  

El meu pare era fuster i ara es dedica a la seguretat. Els immigrants 

fan la feina més barata.   

GF♂1: Com en l’In Tempo  (riuen tots). 

Quan els plantegem què pensen de la recuperació econòmica, si ho 

noten a la seua realitat, si estan millor a Benidorm amb una taxa 

d’atur del 12,5%, enfront del 25% a la resta de l’Estat...  

GF♂3: La recuperació és marketing. No estem millor. Seguim igual. 

Ací en estiu hi ha feina en turisme, però en hivern la gent no treballa. 

Baixa l’atur, però després puja i seguim igual.  

GF♂2:Després d’estiu moltíssima gent està aturada, però només 

miren el global, és a dir, no se centren en... jo crec que la notícia està 

a peu de carrer, no han de centrar-se en números. (...) Els contractes 

són molt precaris.  

GF♀3: Conec gent que ara torna al nocturn. (El nostre IES ofereix 

cursar el Batxillerat diürn com ells fan, però també en la modalitat de 

nocturn. Molts dels alumnes que abandonen els estudis en 4tESO en 

juny i en estiu treballen tornen als estudis quan veuen que només es 

perllonguen els contractes en temporada alta).  

 

Sobre aquests treballs que els ofereixen, consideren que les qualitats que 

es demanen no van lligades a la formació: 

GF♂3: Amb bona imatge i idiomes. Bé quatre coses que et diuen 

que t’aprens per als guiris. El bo és que acabes sent més obert a la 

gent, perds la vergonya a l’hora de parlar amb un desconegut. Això 

sí que és un punt a favor per a després cercar un treball, però 

l’experiència poc et servirà. 

GF♀2: Tu vas a la nit, per la platja , per les discoteques i els 

relacions públiques són xics i xiques molt ben plantats (...) però no 

tenen futur, no agafes experiència.  

 

Dels 6 només 1 ha treballat en aquest tipus de feines venent entrades a 

l’estiu . L’objectiu és centrar-se en els estudis. 

Després de la quasi unanimitat en els qüestionaris sobre els culpables de 

la crisi, vàrem aprofundir en el tema, assenyalant també als banquers, 
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l’entramat financer, les elits econòmiques, els  mitjans de comunicació... com 

responsables. 

 GF♂1: "Solució abaixar els sous dels polítics. És immoral quan 

els sous mínims són baixos, les condicions precàries, contractes 

temporals, etc. (...) Els comptes a Suïssa, els casos de Bàrcenas i 

Pujol tenen la partida pressupostària de sanitat de València i 

Catalunya... però després volen austeritat.”  

GF♂3: “En els mitjans de comunicació es deia que la crisi ve per 

Zapatero, però la crisi comença als EUA arran de la caiguda dels 

bancs.” 

GF♂1: “Els mitjans et venien que havies de tenir un habitatge, 

cotxe, demanar préstecs”. 

  

Després d’açò els preguntarem si demanarien un préstec, i amb cautela 

responien que únicament si gaudiren d’un treball indefinit i molt estable.  

Podem definir algunes de les seues solucions com polítiques d’estímul 

econòmic: 

GF♂2: “Incentivar el petit comerç i augmentar els impostos a 

grans empreses i multinacionals, perquè en veritat el motor són les 

petites empreses i són les que la crisi la pateixen més, i per a fer 

més contractes hauríem d’injectar més diners a les empreses, 

perquè l’economia serà millor i així l’economia es podrà moure, si 

la gent no cobra més, l’economia no es mou. ” 

GF♂1: “Combatre el frau fiscal. El 25% de la nostra economia és 

economia submergida. ” 

  

 

     



La crisi econòmica a l’aula: les representacions socials dels nois i noies. 

 
207 
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Interpretació de les 

dades. 
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En aquest capítol analitzem les característiques socioprofessionals de les 

famílies dels nois i noies de 1r de Batxillerat. Així com la incidència de la crisi en 

el seu dia a dia, dels canvis de residència, la pèrdua de treball dels pares i 

mares, l’economia familiar, etc. Molts dels conceptes econòmics, especialment 

hipoteca, els associaven al context familiar, de manera que aquests canvis, 

tenen transcendència en les seues RS, la valoració sobre la crisi i les 

perspectives de futur. 

També interpretem els problemes que associen a la crisi, perquè 

responsabilitzen a uns actors, institucions o altres, la viabilitat de les solucions 

que aporten, els conceptes que coneixen de la crisi i quins saben definir, així 

com els referents d’on provenen (família, mitjans de comunicació, les classes, 

etc.).  

Finalment valorem la incidència de les classes d’Història Contemporània 

en les RS sobre la crisi econòmica i social. 

  

 

5.1 Anàlisi del context sociofamiliar. 

               Les ocupacions laborals dels pares i mares són variades i ens dificulten 

fer generalitzacions. És cert que l’economia de la localitat dibuixa un perfil de 

treballador/a de baixa qualificació, en condicions precàries i amb inestabilitat 

laboral, però que no es correspon amb la major part dels pares i mares del 

nostre alumnat.  Domina la branca dels serveis amb un 30%, però l’hostaleria 

(15%), la restauració (11%), el sector de les immobiliàries (13%) o el 

funcionariat (14%) són importants.  

A més, dins de cada sector les ocupacions són molt diverses conformant 

un mosaic de situacions: a l’hostaleria transitem des de les 6 cambreres 

d’habitacions fins als 4 directors d’hotel. La polarització és evident tant en 

formació com en les retribucions. El mateix succeeix a la restauració: no es 

troben en situació semblant els 3 cambrers que els 4 matrimonis que són 

propietaris de restaurants en primera línia de platja. Pot ser que en aquest 

exemple els horaris siguen igual de draconians tant amb els empleats com amb 

els propietaris, però les remuneracions i l’estabilitat laboral no ho són. 
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Al sector majoritari, els serveis, les diferències entre l’estatus laboral, la 

formació i les condicions s’agreugen encara més si anem des dels 3 cirurgians, 

l’odontòleg o el director de banc, a les 7 dones de la neteja o les 3 que cuiden 

de gent gran a domicili. 

L’entramat immobiliari també ens rebel·la una realitat més complexa i 

plural des dels 2 propietaris fins als seus 8 “assessors/comptables” i les 7 

“secretàries”. En una recerca com aquesta, i recordant que una de les 

preguntes que ens fem és  Com les variables gènere/classe social condicionen 

el seu rol al futur i si la crisi ha canviat aquests arquetipus de gènere?, no 

podem deixar d’assenyalar un d’aquests micromasclismes que ens mostren com 

romanen de forma inconscient i involuntària, ja que encara que tots els pares i 

mares que treballen a les immobiliàries són agents comercials, quan ho són els 

pares, els defineixen com “assessors o comptables”, però si són les mares, són 

“secretàries”, assumint que són subordinades a un cap.  

Agrupàrem els sectors de les immobiliàries (13%) i la construcció (6%), 

per la seua relació amb la crisi de la construcció. Alguns pares que ocupaven 

tasques com paletes d’obra o fusters, han perdut la feina durant la crisi, però 

no els pares i mares vinculats als sector immobiliari. No es venen tants 

immobles com abans, però les agències immobiliàries tenen gran volum de 

feina en gestionar els lloguers.  

Quant a la desocupació, només un 8% es troben aturats quan realitzaren 

els qüestionaris al mes de desembre, un dels mesos amb pitjors dades a 

Benidorm, malgrat que açò continua lluny de la mitjana de l’Estat superior al 

20% i de la comarca (15%) a les acaballes de l’any 2015. 

La incidència de la crisi en els canvis de residència ha sigut 

intranscendent. En els casos que han canviat de residència no ha sigut motivat 

per la crisi: l’alumna que el pare era director d’hotel, ho feia per raons 

independents al cicle econòmic i en els alumnes argentins han primat els motius 

com la violència o inseguretat per damunt de les qüestions econòmiques. No 

obstant aquestes dades no volen dir que no hagen canviat de treball, ja que 

alguns, 23 pares i mares ho han fet durant la crisi. El que succeeix és que 

Benidorm és una economia dinàmica, molt més que la resta i ofereix moltes 
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feines, de vegades temporals, aleshores canvien de treball, però sense haver de 

traslladar el lloc de residència. 

 

5.2 Interpretació de les idees de futur. Els seus projectes de 

vida. 

a) Les eleccions dels nois i noies d’Humanitats. 

La professió de futbolista és la majoritària en les seues eleccions, i també 

les vinculades al món que l’envolta (entrenador o fisioterapeuta). Podem 

qualificar-les com poc realistes perquè dels 5 alumnes que l’han triada, 2 no 

juguen a futbol a cap equip federat i els altres tres,  dos ja tenen 17 anys, no 

són ni semiprofessionals, ni juguen a la lliga de divisió d’Honor ni a Nacional, ni 

a 1ª Regional, sinó a 2na Regional. Les seues justificacions s’apropaven més a 

definicions de llibres d’autoajuda (“cal no pensar en si tens opcions o no, quan 

confies en tu” i “és el meu somni, és el meu repte”), podrien formar part de la 

col·lecció de manuals de creixement personal que han proliferat amb la crisi i 

que ens fèiem ressò al marc teòric. 

L’autoestima dels nois que es veuen jugant professionalment al futbol és 

directament proporcional a la infravaloració de les dificultats que pensen trobar. 

Recordem que una de les activitats coincidia en dibuixar un eix cronològic sobre 

la vida somniada, que desitjaven i un altre sobre el que pensaven que realment 

els succeiria. El següent eix cronològic d’un noi que vol ser futbolista, reforça la 

nostra interpretació, ja que fa coincidir totes dues línies del temps, la somniada 

i la “real”. L’explicació potser està en el fet que veuen el món del futbol com 

molt més que un esport, sinó com el paradigma de l’èxit social, diners, 

reconeixement social, fama, fans, repercussió i protagonisme als mitjans i 

xarxes socials, etc. 
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Imatge XIV. Eix cronològic d’un noi que vol ser futbolista 

 

En altres eixos cronològics d’alumnes futbolers hem comprovat com 

l’encís del futbol també està lligat a valors com la fama o els diners. L’eix ens 

permet completar els buits d’informació. Dibuixar un eix cronològic permet 

aflorar desitjos que per escrit es reprimeixen o fan vergonya, sembla ser com 

els dibuixos familiars dels nens en els quals representen al pare o mare més 

grans segons la seua importància, depenent de les absències o exclouen al 

germà menut que envegen.  

L’eix cronològic del futbolista és un exemple del seu valor heurístic, ens 

mostra la importància com a instrument de recollida de la informació.  D’igual 

manera succeix amb el següent noi que vol fer ADE. Als qüestionaris aquest 

alumne, dubtava entre aquestes tres carreres (Econòmiques, Dret i 

Informàtica), mentre que destacava com el que més valora a la feina “fer el 

que tu vols, amb el que estàs a gust”, fins i tot a la pregunta 3.2 Si pogueres 

elegir, de què t’agradaria treballar en un futur?, continua responent ADE, Dret i 

informàtica. La contradicció està en el fet que quan elabora l’eix cronològic de 

la vida somniada, prioritza el golf, jugar a la PGA. 

A diferència dels futbolistes, aquest alumne és semiprofessional, disputa 

campionats nacionals i internacionals. Ha sigut subcampió d’Espanya i rebutjat 
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passar a professional. La resposta es troba en el fet que els seus pares volen 

que realitze una carrera, concretament la doble titulació Dret-Economia. Si es 

tractara d’un alumne de 2n ESO B o I, els grups més desafavorits 

econòmicament que trobàvem al TFM, no hi ha cap dubte que les famílies 

dipositarien en l’esport les esperances en el seu futur, també és cert que 

difícilment podrien costejar les despeses d’estar federat i entrenar a un club de 

golf, però en aquesta situació la família gaudeix d’una bona situació econòmica 

i pretenen assegurar la formació universitària.   

La resta -el que vol ser geògraf, notari, bomber, economista i periodista- 

veuen dificultats, a diferència dels futbolistes, en el fet d’estudiar i aprovar. Se 

centren en Batxillerat com la seua prova de foc, més que en el que puguen 

trobar a la universitat. En general, existeix entre els alumnes la idea que la 

universitat és “fàcil”, el difícil és arribar o més bé el més important és assolir 

matricular-se la universitat, una vegada arribes trigar uns anys més en 

finalitzar-la no és un problema. 

Així podem dir que la crisi no és un factor que els condicione a l’hora de 

pensar en el seu futur laboral, té més rellevància la influència dels mitjans de 

comunicació, els perfils socials que associen als ídols del món del futbol, les 

vides que creuen que tindran si segueixen uns passos... i per descomptat la 

influència i suport de les famílies encara té més pes. En part és lògic, la crisi 

econòmica està present des de l’any 2008, però des d’abans estan en contacte 

amb els estereotips d’èxit social que es projecten al mass media i xarxes 

socials. 

Les alumnes d’Humanitats van optar, com ja hem vist,  per les 

professions següents: professores d’infantil (6), de primària (1), d’educació 

especial (1), d’anglès (3), psicòlogues (8), dissenyadores de moda (2), 

tatuadores (1), guia turística (1), notària (1) i policia (1). Recordem que encara 

que psicòloga era la majoritària, en 8 casos triaren professora d’infantil com la 

segona o tercera opció.  

Es tracta de feines que continuen estant molt lligades a la feminitat a la 

cura dels infants o dels altres (psicologia i educació especial). La preocupació 

pels altres no es limita a la feina, també està present als projectes vitals, així 
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als eixos cronològics de la vida somniada, la majoria, han planificat 

aproximadament els 26 anys el primer fill, 28 el segon i –si pensen tenir més- a 

principis dels 30 el tercer. Els xics no s’ho plantegen, la paternitat no és una 

qüestió clau, únicament esmenten de manera general formar una família “viure 

amb la meua família a una mansió”.  

Al marc metodològic destacàvem la importància de completar les dades 

amb l’eix cronològic per comptar amb imatges interioritzades sobre el futur. 

Aquestes idees, de vegades no les escriuen en lletra, ni les responen al ser 

preguntats directament al qüestionari, però sí que emanen quan es recreen 

dibuixant/dissenyant el seu futur. Només cal tornar a veure la següent línia del 

temps d’una alumna per percebre la seua baixa autoestima. Ella no ens va 

revelar els seus dubtes al qüestionari, però a l’eix es troba més dubitativa. En 

canvi, no es mostra aquesta incertesa en l’eix que hem vist d’un noi que aspira 

a ser futbolista dues pàgines abans.  

 

Imatge XV. Eix cronològic d’una alumna que no té confiança en el seu futur. 

 

El goig per desenvolupar la professió que les agrada és la principal 

motivació, ja que feines com professora semblen ser vocacionals en gran part. 

A més les que han triat psicologia, no destaquen l’estudi del comportament com 

el seu interès, sinó poder ajudar als altres de manera que els valors materials 
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queden en segon lloc, entre els nois, únicament l’alumne que volia ser bomber 

que destacava la companyonia, i destacava aquests valors altruistes. En 

conjunt, argumenten amb raons emocionals “que t’agrade”, “estigues còmoda”, 

“sigues feliç”, “que t`ompli”, etc.. Només una alumna (advocada) triava els 

diners com factor exclusiu i altra la dupla plaer-diners (notària). Les dues 

dissenyadores de moda i la tatuadora, feines vinculades amb una major 

sensibilitat artística, també pensaven que es dedicarien aquestes arts, perquè 

no ho consideren un treball en sentit negatiu ni una activitat imperativa, sinó 

voluntària que farien quasi sense cobrar. 
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Imatge XVI. Línies del temps de les dues alumnes dissenyadores. 

  

Podem dir que aquest gust per treballar del que vols, el que t’agrada i et 

fa feliç, és un punt en comú amb els futboleiros, però les xiques tenen els peus 

a terra i contemplen els condicionants exteriors com pot ser la crisi o tenir fills, 

que en la major part de les seues línies del temps situen més enllà dels 26 

anys, amb la seua formació universitària finalitzada. Aquest factor, tenir fills, és 

un condicionant molt present i assumit, com després veurem en comparar amb 

altres recerques, molt més determinant en els seus futurs que la crisi. En cap 

línia del temps apareix: “marxaré a l’estranger per la crisi”, si viatgen fora en 

moltes situacions és perquè volen créixer professionalment, mentre que ací no 

es valoren les seues professions.   

Si en els xics tots els valors que envolten al futbol tenen gran poder de 

seducció (reconeixement, fama, diners, etc.), en les xiques hi ha apriorismes 

que les condicionen com la maternitat. Aquests condicionants ens fan 

reflexionar sobre els discursos de gènere, la conciliació de la vida laboral i 

familiar, formar una família, etc. Els aspectes hedonistes (diners, èxit, fama) 

que destaquen els futbolistes, i els xics en general als eixos –fins i tot a algun li 
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toca la loteria en la vida desitjada- no concorden amb trobar feina, trobar 

parella i tenir fills que es dóna en 21 de les 25 xiques. 

En les següents línies del temps, la noia planifica en ordre 1) formar-se, 

2) trobar feina estable, 3)tenir fills, família... Aquesta projecció social, familiar, 

no hi és en els xics, ni al següent eix cronològic del xic. Les fites, el que li 

succeeix a la vida, són individuals: dedicar-me al futbol, comprar-me un 

habitatge, mantenir-me amb els guanys al futbol, jubilar-me... 

 

 

 

Imatges XVII. Comparació de les línies del temps de la vida real, el que els 

passarà, d’una noia i un noi. 
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b) Les eleccions dels nois i noies de Ciències. 

El gènere també és una variable transcendent entre els i les alumnes de 

Ciències. En el curs de ciències comptem amb 23 xics i 10 xiques, la proporció 

s’inverteix dels 10 a 25 de Lletres, sembla que hi ha unes carreres o feines 

d’homes i altres de dones, i per tant es fan al Batxillerat uns itineraris o altres. 

Si mirem més enllà, veurem que entre els nois i noies d’humanitats no en 

coincidia cap, mentre que només 3 nois i noies de Ciències tenien aspiracions 

professionals comuns en voler ser farmacèutic/a, metge/ssa i policies (TAULA 

VI, p.156).  

En aquests xics de ciències la seducció venia per part de la tecnologia 

(gamer, dissenyador de videojocs, informàtic) i també tenien influència les 

feines dels pares, ja que en molts casos les continuaven. Hi són presents els 

valors hedonistes que destacàvem abans en els seus companys d’Humanitats, 

però els diners, guanyar molts diners, són el més important. En les converses 

informals, destaquen que somnien ser youtubers, com els que fan tutorials de 

videojocs o pengen vídeos de la vida quotidiana, per poder forrar-se. En realitat 

guarden similituds amb els futbolistes, si els futbolistes tenen aficionats i fans, 

els youtubers compten amb subscriptors als seus canals. Considerem que són 

molt receptius a les notícies de joves que es converteixen en milmilionaris 

abans d’acabar la universitat desenvolupant aplicacions que ells utilitzen, com el 

creador de Snapchat o Facebook. No pertanyen a la generació X, ni Y, sinó a la 

generació dels richshome. 

Únicament dos nois, el militar i el guàrdia civil, no se subordinen als 

diners. Succeeix el mateix que amb les alumnes que volen ser professores i 

psicòlogues, prioritzen fer el bé als altres per damunt dels valors materials i 

l’èxit. 

 Els nois que volen ser informàtics i que veuen estudiar com un pas fins 

al triomf social, entenen que el seu futur està lligat a carreres amb molta 

competència, amb notes altes de tall i per tant les dificultats giren entorn de les 

hores d’estudi i de dura dedicació. De fet a diferència de les alumnes que 
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estudien per gust, ajudar als altres, sentir-se plenes... ells veuen estudiar com 

un via crucis ple de sacrificis i absència de goig personal.  

La crisi no els afecta exclusivament, sinó que és un factor que agreuja, 

que incrementa la dificultat estructural associada als estudis de medicina o 

enginyeria. En part és una visió compartida per la societat i els plans d’estudi, 

que valoren enginyeries, graus científics i tecnològics, mentre que menyspreen 

carreres d’humanitats com Filosofia, Llatí o artístiques. La crisi, amb els 

missatges sobre la reducció de beques o places, actua com un filtre que fa 

encara més estreta la boca de l’ampolla, per aquest motiu la veuen com una 

dificultat afegida, però que no determinarà ni les seues eleccions ni futurs.  

Podem dir que les xiques de Ciències es troben en un punt mig entre els 

xics i les xiques d’Humanitats, en tant que tenen la confiança i autoestima dels 

xics, però la dosi de realitat de les xiques d’Humanitats. Mentre que les 

respostes dels xics són argumentacions internes (“és el meu somni”) i en les 

xiques d’Humanitats es valoren els condicionants externs (“menys treball”, 

“menys beques”), les xiques de Ciències barregen les dues lectures:  

 La metgessa responia que hi haurà més complicacions, però especifica 

“serà difícil encara que ho aconseguiré” (Sílvia, 16 anys). 

 L’alumna criminòloga assumia les dificultats de la crisi i el context, 

però no com un impediment, únicament una dificultat afegida, de fet 

destacava com la principal complicació en les situacions que pot trobar 

al seu dia a dia, que haurà de “tenir estómac”. 

 La psicòloga i dentista, aquestes dues, pensaven que la crisi “sí, 

condiciona el seu futur, perquè no hi ha molts diners, la gent no se’ls 

pot gastar”. Després  de parlar amb elles, em varen especificar que la 

crisi té repercussió en el consum i aleshores en els possibles clients 

que perdran. La psicòloga “no podré muntar el meu propi gabinet, 

seré psicòloga d’un consorci”. Aquest és un exemple del terme mig, la 

conjuntura entre la disponibilitat dels factors externs i les motivacions 

internes.  
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Una altra diferència amb les xiques d’Humanitats és que no destaquen la 

funció de les seues feines en ensenyar o curar, més aviat l’interès per saber. Ni 

la cirurgiana ni la pediatra, han nomenat el rerefons humà de les seues 

professions, però sí han valorat la necessitat de realitzar màsters, doctorat, etc. 

En totes les noies de ciències –excepte la dubitativa farmacèutica- 

concorda el que volen ser i el que creuen que seran. Recordem que en les 

alumnes d’Humanitats eren dues (una al qüestionari i l’altra a l’eix cronològic) 

les que mostraven dubtes en les seues possibilitats.  

Les noies de ciències han elegit aquestes professions perquè les agraden 

i, en general, són conscients que són graus amb notes altes de tall i que hauran 

de fer sacrificis, però que no són insuperables. Algunes professions tenen una 

certa tradició i prejudicis que les qualifiquen de carreres masculines, potser 

aquesta competència i dificultat extra, contribueix en reforçar la seua 

autoestima. I pot ser que també exercisca una certa masculinització sobre elles, 

ja que no pensen tant en les raons vocacionals com les noies de lletres, però sí 

més en els diners i el reconeixement socials com els nois de ciències. 

El triomfalisme dels nois també és present en els discursos optimistes de 

les noies de Ciències. Frases com “serà difícil, però ho aconseguiré”, no les 

escoltava tan evidents en les xiques d’Humanitats, només en xics, en els 

idealistes futbolistes. Cal recordar que dues alumnes del Batxillerat de Ciències 

varen rebre el premi extraordinari per les seues notes per part de la Conselleria 

d’Educació, a més els 5 premis que va atorgar l’IES van ser a xiques, 4 del grup 

de Ciències i 1 al d’Humanitats. 

 

 

 

5.3 Interpretació dels culpables i les solucions a la crisi. 

Els adolescents són un mirall de la societat i reprodueixen opinions i 

raonaments semblants als dels adults. Comparteixen la demonització dels 

polítics, recorren a judicis morals, censuren l’actitud egoista i la seua manca 

d’escrúpols. Únicament una minoria s’allunyen d’aspectes personals i els 

reproven per la seua incompetència, per no tenir aptituds.  
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La imatge pejorativa dels governants corruptes s’estén a pràcticament 

tots els polítics. Recordem que únicament un alumne matisava que els 

culpables eren “els polítics corruptes”, per diferenciar-los respecte a la majoria 

dels polítics. Aquesta generalització es reforça a partir de les seues opinions 

sobre les imatges en les quals apareixia Rodrigo Rato. La seua trajectòria 

associada a la corrupció serveix per a estendre la seua imatge a tots els polítics. 

Observant els resultats totals comprovàrem que són molt pocs els 

alumnes que no tenen opinió, que deixen en blanc l’espai per respondre o ens 

diuen que no saben del tema, quan els preguntem per els culpables de la crisi. 

Únicament dos alumnes responien “jo no entenc” o “a mi no m’agrada”, i 5 “no 

sé quins són els culpables”. Respostes d’aquest tipus anys enrere, abans de la 

crisi en serien moltes més. 

Es pensa que vivim en un moment de desafecció política, però realment 

hi ha desil·lusió cap als polítics. El nostre alumnat, i pot ser la societat en 

aquests moments, és molt permeable a les notícies i informacions relatives a la 

política. Els qüestionaris els vàrem passar el desembre, una setmana abans de 

les eleccions, en el màxim de mobilització que comporta una campanya 

electoral. La pressió a la inferència era evident, encara que fora per osmosis, el 

debat estava al carrer als mitjans, fins i tot en les seues llars, entre amics, 

institut... no es poden aïllar. 

Les eleccions generals monopolitzaren les converses, un tema sobre els 

que tots opinaran, tots han de tenir una opinió, de manera que existeix una 

pressió a la inferència (Moscovici, 1979):    

 El tercer rasgo de la situación que describimos es la presencia de una 

presión para inferir  que desvía el desarrollo de las operaciones intelectuales. 

¿Qué quiere decir? En la vida corriente, las circunstancias y las relaciones 

sociales exigen del individuo o del grupo social que sea capaz, en todo 

momento, de actuar, de tomar una posición. En una palabra, se debe estar en 

situación de responder. Para lograrlo, hay que elegir entre los términos de una 

alternativa, dar estabilidad, permanencia, a opiniones que poseen un alto grado 

de incertidumbre, abreviar rodeos posibles, y unir, en este aspecto, premisas a 

conclusiones que, por otra parte, no son directas. Pero todo esto es el resultado 
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de presiones que se observan y que requieren la construcción de un código 

común y estable y obligan a los participantes a un diálogo, a un intercambio de 

ideas con el fin de adaptarse a sus mensajes (Moscovici,  p.178).  

Les seues solucions proposades a la crisi són molt menys generoses 

respecte a les seues crítiques, on assenyalen sense dubtar als culpables. 

Aquests tipus de pensament, crític i creatiu, son complexos i impliquen una 

seqüència de treball a l’aula progressiva, ja que tot pensament creatiu és crític, 

però el pensament crític no és necessàriament creatiu: 

En primer lugar, es necesario descifrar o decodificar los diversos 

lenguajes presentes en la sociedad, lo cual nos lleva a interactuar en muchas 

ocasiones con la competencia matemática, así como con la competencia 

artística y cultural. En segundo lugar, este pensamiento debe ser crítico, para 

valorar los hechos, las situaciones o las actitudes de las personas o de los 

grupos sociales. En tercer lugar, debemos ayudar a desarrollar el 

pensamiento creativo, para pensar soluciones a los problemas y proponer 

alternativas. Por último, es necesario argumentar estas alternativas, debatir 

y defender nuestras opiniones, por lo cual es imprescindible la competencia 

lingüística y audiovisual. (González i Santisteban, 2011, p.42). 

 

Realitzar crítiques, de vegades supèrflues, és més fàcil que proposar 

solucions. El 92% tenien clar qui era el culpable de la crisi i, a més, els 

dedicaven crítiques molt severes cap a la seua persona i competències, però 

d’eixe 92%, més de la meitat no proposaren cap solució als problemes que 

creien que han ocasionat els polítics, els banquers, els empresaris, etc. 

Les solucions repleguen un clar desànim en els polítics actuals, són un 

reflex de la situació política. Si recordem les eleccions de desembre, varen 

significar la irrupció de dos nous partits, trencant-se en nombre de vots 

l’hegemonia del bipartidisme. En els nostres qüestionaris únicament una alumna 

va fer referència directa a Ciutadans, però encara que no citen als partits 

diferents del PP o del PSOE, sí que es perceben dues coses: la crítica als partits 

tradicionals i un sentiment de renovació o d’almenys de voler mirar cap a altres 

opcions polítiques. No obstant aquests canvis conviuen amb una certa 

resignació, són moltes les respostes continuistes i institucionalistes que 

critiquen l’ordre existent, però que mantindrien l’statu quo en cas d’anar a votar 

(Olmos, 2016). 
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Com hem dit també, les seues justificacions ens transmeteren ànsies per 

canviar la política, les esferes polítiques, però no es diposita la confiança en un 

líder o formació, sinó que es pensa en la força de la gent cansada durant la 

crisi. La imatge de les mobilitzacions que els mostràvem al qüestionari la 

vinculaven  pràcticament tots a la crisi. Justificaven que la gent eixirà al carrer 

per les retallades, la corrupció, l’atur... accions de canvi i crítica a la gestió 

política. 

Es confirma la imatge negativa dels polítics i la simpatia amb els 

moviments socials, les crítiques a la corrupció, a les retallades, als 

desnonaments..., però efectivament sembla ser una amalgama, replegar un 

sentiment de ràbia, efímer, que després no es tradueix en una proposta de 

canvi, ja que la confiança en els nous discursos polítics és pràcticament nul·la 

(no esmenten un partit o programa concret) i per contra la confiança en partits 

conservadors continua sent present, de vegades per resignació “els que ens 

han ficat a la crisi, ens podran fer eixir”. 

 

5.4. Interpretació de les solucions als problemes de les 

notícies. 

Les notícies plantegen problemes concrets, de tipus econòmic i social, 

per tant demanen solucions que contemplen els factors econòmics, polítics, 

socials, però també les conseqüències i repercussió. Invertir, donar ajudes, 

subvencionar, en definitiva les polítiques monetàries i fiscals expansives no són 

debades, impliquen l’endeutament de l’Estat. 

La problemàtica de la notícia 1 del qüestionari sobre la família 

desnonada, és la que millor resolen en quantitat (75%, només un 25% no 

proposen res) i qualitat (62%, prorrogar la hipoteca amb una quota més baixa i 

el lloguer social).  

A les altres notícies, l’abstenció i les propostes superficials com “crear 

treball” o “fabricar més diners” sumen uns percentatges molts més elevats que 

el 25% d’aquesta primera notícia:  

  A la notícia 2 sobre l’empobriment i pèrdua de treball, trobem un 42% 

d’abstenció, més un 17% de respostes superficials, més aviat 

tautologies. 
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  A la notícia 3 sobre les preferents, el 66% no són capaços de 

respondre, però sorprenentment en aquesta – la més complicada per a mi- el 

30% proposa solucions per evitar situacions en el futur, com supervisar i 

controlar més als bancs. 

  A la notícia 4, sobre l’èxode universitari, el 60% no proposen solucions, i 

el 7% cauen en tautologies com “primer eixir de la crisi i se solucionarà tot”. 

Cal preguntar-se perquè els i les estudiants responen millor a les notícies 

1 i 3, les referides als desnonaments i a les preferents, però els que ho fan no 

donen solucions immediates a curt termini, sinó estructurals que puguen evitar 

tornar a caure altra vegada en el problema. En el cas dels desnonaments, la 

majoria creuen que cal establir una nova quota realista que permeta seguir 

abonant les mensualitats, anar reduint el deute, que el banc cobre i així els 

propietaris puguen romandre a la seua llar. Mentre que en les preferents –no 

oblidem que les definien al vocabulari com “engany, estafa, trampa”-, 

persegueixen: 1) reparar econòmicament a les víctimes,  2) condemnar als 

culpables, 3) i, el més important, atacar des de l’arrel el problema, evitar 

ulteriors estafes corregint el sistema. Recordem com a exemple l’alumne que 

preveia futures estafes: “que no siguen la gent del banc, sinó assessors 

neutrals del govern els que informen i estiguen presents a l’hora de signar”.  

Aquestes respostes ens demostren la desconfiança en els bancs, d’acord amb la 

convencionalització que explicàvem a la caricatura de la pàgina 58 (Imatge I). 

A la notícia 2 i la 4, trobem les solucions més simples. Semblen 

problemes senzills d’identificar i per tant de solucionar. La professora interina 

Marionna de la notícia 2 que no troba feina fins al punt de recórrer als 

menjadors socials, i els joves de la notícia 4 que marxen a l’estranger per no 

tenir possibilitats ací, ens indiquen un problema comú: l’atur. Si hi ha un 

empobriment de la població aturada i la joventut emigra perquè no hi ha feina, 

la solució fàcil i superficial per als dos problemes és “crear treball”. Utilitzen el 

verb “crear”, sense coneixement de causa ni valorar les causes ni 

conseqüències. Les seues solucions, “crear feina o diners”, atorguen una 

qualitat quasi divina als polítics de poder construir des del no-res les eines per 

solucionar els problemes, sense valorar les circumstàncies en què es trobem, no 
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es plantegen per què creix l’atur i abans no era un problema, com i per què ha 

canviat el context o la conjuntura econòmica, etc. 

Respondre “crear treball” o “fer més diners” és una temptació per a les 

anàlisis ràpides que no contemplen les limitacions del govern, depenent del 

Banc Central Europeu, ni les conseqüències inflacionàries, en un moment en el 

qual les vides dels ciutadans es pauperitzen. Aquest tipus de respostes 

evidencien que fan una lectura lineal de la realitat i que els problemes 

econòmics són complexos inclouen moltes variables i factors que, a més a més 

cal projectar en el temps, en el futur, per considerar quins aspectes milloraran 

amb les nostres solucions proposades, però que conseqüències tindran. 

El pensament econòmic, el pensament històric, el pensament social, la 

formació del pensament social com explica Santisteban (2009), és un 

coneixement transversal. Es tracta d’un saber imbricat, multifactorial i que 

demana contextualitzar i relacionar els factors: 

El conocimiento de lo social es diferente del conocimiento de lo físico, 

de lo biológico o de lo matemático, aunque mantiene determinadas 

relaciones con este tipo de conocimiento. Pero los conceptos sociales son 

de naturaleza muy diferente a, por ejemplo, los conceptos químicos o 

tecnológicos. Lo social se impregna de la experiencia y de las creencias con 

una intensidad mayor a la del resto de conocimientos citados. Las 

representaciones sociales incorporan las ideas sobre el mundo, sobre la 

convivencia, sobre el tiempo y el espacio social. Por otro lado, lo social 

requiere un aprendizaje conceptual, más allá de un aprendizaje factual, 

requiere la construcción de estructuras conceptuales complejas 

interrelacionadas.  

(…)La formación del pensamiento social debe partir de la solución de 

problemas sociales y éstos, a su vez, deben ser el centro del currículo de 

ciencias sociales. El pensamiento crítico y el pensamiento creativo son los 

dos instrumentos más importantes para la solución de problemas sociales. 

Su enseñanza se basa, en primer lugar, en el aprendizaje de capacidades 

para la valoración de la información y, en segundo término, para pensar 

alternativas a la realidad social y tomar decisiones encaminadas al cambio 

social (pp. 289-290). 

 

Els alumnes es conformen en respondre crear treball, no pensen el com, 

ni per què “s’ha acabat” abans i ara cal crear-ne. Pensen que amb aquesta 

solució, ja està tancada la resposta. Tampoc reflexiona l’alumna que responia 

“donar treball primer als d’ací”, que resulta una contradicció, perquè els que ara 
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estan fora no en tindrien si els països estrangers feren el mateix, si aplicaren 

una política proteccionista, els altres també et tancarien les fronteres.   

També és cert que els mitjans de comunicació han donat més cobertura 

als desnonaments i a les preferents, tant a les notícies com als debats 

televisius, en els que es proposen solucions, alternatives i es reflexiona sobre la 

seua repercussió a la societat. Els partits emergents han fet dels desnonaments 

una qüestió clau als seus programes, fins a ser aprovada la Llei 1/2013, de 14 

de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, 

reestructuració de deute i lloguer social. Tots aquests factors han fet que arribe 

el rebombori als alumnes i que tinguen una opinió més coherent que amb les 

altres notícies. 

Cal assenyalar que no hem trobat cap proposta de solució alternativa al 

capitalisme (cooperatives, economia social, economia mediambiental, bitcoins) 

únicament es critica la cobdícia, la injustícia i egoisme que fomenta el sistema 

capitalista. Aquestes dades ens indiquen la invisibilitat d’aquests temes als 

continguts de les assignatures i la manca de propostes per part del professorat 

que desafien al currículum. 

 

5.5 Interpretació de les dades sobre empatia i valoració moral 

dels drames. 

En general les seues solucions són més enèrgiques i viscerals en poder 

trobar una casa per als desnonats o tornar els diners als preferentistes. 

Proposen solucions que perjudiquen els bancs, identificant-se sempre amb el 

peix menut. 

Aquestes posicions són lògiques en el context actual, no dubten, com els 

seus majors, en assenyalar als polítics com culpables (85%), únicament un noi 

s’autoinculpa, ens deia que “tots som culpables, perquè tots sóm corruptes”. 

D’igual manera el 82% simpatitzaven amb els manifestants i únicament 3 nois 

pensaven que no servien per a res. 

Malgrat que tothom sempre albira un futur individual més benigne que el 

de la col·lectivitat, l’alumnat no es considera intocable per la crisi. Quant a les 

situacions exposades a les notícies, els problemes com ser desnonats o haver 
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d’acudir a un menjador social, són els que més por els desperten i, per tant, els 

drames que creuen, un 85%, que els podrien passar.  

Un percentatge que s’incrementa en el cas de les preferents, fins a un 

95%. L’explicació d’aquesta por en ser estafats pels bancs possiblement 

s’explica pel desconeixement del sistema financer, ja hem comprovat com els 

conceptes “tipus d’interès”, “prima de risc”, eren els que més desconeixien, fins 

i tot “preferent”, quan 10 minuts abans havien llegit la notícia 3 del qüestionari 

sobre l’estafa de les preferents. Es té por de tot allò que es desconeix, i en 

aquest cas sembla evident que el món dels bancs, de les finances és un sostre 

per a l’alfabetització econòmica. També les experiències dramàtiques dels 

desnonaments, els i les han fet ser més prudents com ens comentaven “jo no 

confiaré en els bancs” “no jugaré a Borsa”, “no demanaré mai un préstec”, etc. 

La notícia que ens queda, l’èxode universitari de la generació JESP, es 

considerada una situació injusta, però per als nois i noies no és un drama com 

ser desnonat, ni genera llàstima com anar a un menjador social, ni la ràbia de 

les preferents. És la menys problemàtica fins a un noi que considera que “no 

veig cap problema,  és un acte de supervivència”.  

Aquests resultats demanen una interpretació en clau generacional i local. 

Generacional, perquè marxar fora pot ser vist com una aventura positiva per a 

nois i noies que encara no tenen estabilitat laboral i familiar. La interpretació 

més plausible possiblement està en el context local. Aquesta tesi, la influència 

del context local, es reforça en les idees de futur que ens contaren en les 

entrevistes i el grup focal: marxar fora entrava dins dels seus plans i projectes 

de vida.  

Anar-se’n fora, cercar-se la vida, és quasi una exigència del camí 

acadèmic que trien. Prosseguir estudis de Batxiller a Benidorm, anar a la 

universitat implica tenir moltes possibilitats de treballar fora de la comarca. No 

es tracta únicament d’una percepció lligada a l’esperit aventurar de la joventut, 

a voler conèixer món, sinó que d’igual manera que interioritzen les xiques que 

ser mare condiciona la teua vida professional, també assumeixen, xics i xiques, 

que cursar estudis superiors vincularà el seu futur laboral més enllà de 

Benidorm, o almenys tindran més oportunitats fora d’una comarca plena 
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d’hotels i restaurants que sol·licita cambrers, cuiners, jardiners, encarregats de 

manteniment... 

En aquesta notícia com hem vist, trobem una resposta desangelada, que 

no veia problema en anar-se´n fora a treballar, responia “ni és just, ni injust, és 

el que hi ha”.  No sabíem si era des de la resignació o era optimista en acceptar 

la realitat. Després de parlar amb ell, ens va argumentar la seua resposta, des 

de justificacions pròpies de darwinisme social vistes en els textos a classe 

durant la unitat didàctica (Annex VI) de la crisi de 1873.  

També hi ha un sentiment roobinhoodià. Si hi ha empatia amb la família 

desnonada o amb Mariona, que ha de recórrer a la caritat, també hi ha 

distanciament, repulsa, cap al banc. Cap alumne ha donat una resposta o 

justificació legalista, no creuen que les condicions d’un préstec són les normes i 

cal complir-les, anteposen les situacions humanes a la literalitat de la llei. 

També s’allunyen d’expressions que hem escoltat d’alguns economistes liberals, 

que culpen al ciutadà per viure per damunt de les seues possibilitats. Ni en les 

entrevistes, ni en el grup focal, ni als qüestionaris, ni a les converses informals 

han esmentat les crítiques consumistes ni la irresponsabilitat dels ciutadans. 

Cal rescatar l’opinió de l’alumnat que els seus familiars treballen en un 

banc o que es veuen treballant a la banca, que volen fer ADE, advocats o 

qualsevol feina vinculada amb el dret. En primer lloc, ja comprovàrem que 

l’alumna que el seu pare és director de banc, els eximeix i se centrava en els 

polítics i com havien gestionat els diners; mentre que  ocorre al contrari amb 

l’altre xic, que la seua mare treballava a una oficina de banc, i assenyalava a 

bancs i polítics com culpables. Tant la noia com els nois són contundents a les 

notícies 1 i 3, sobre els desnonaments i les preferents, consideren que els 

bancs han de donar facilitats per no desnonar-los i que els diners són dels 

estalviadors, per tant han de disposar d’ells quan vulguen. En realitat veiem 

que tant els culpables que identifiquen com la resta de respostes sobre el paper 

dels bancs són semblants a les de la resta de companys i companyes, de 

manera que el context familiar no té incidència en les seues respostes. 

L’alumne que vol ser economista, l’alumna advocada i la notària tampoc 

són benèvols amb els bancs, consideren les situacions força injustes i els bancs 
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culpables dels desnonaments i preferents per la seua avarícia. Tampoc en ells 

cal esperar una simpatia cap als bancs. 

  

5.6 Interpretació de les notícies com a causa o conseqüència 

de la crisi. 

Les quatre notícies són identificades amb molt d’encert com a causa o 

conseqüència (97%, 94%, 71%, 91%, respectivament) i ben raonades les 

decisions. El menor encert en situar la notícia les preferents dins de la 

cronologia dels esdeveniments de la crisi, possiblement es deu a una menor 

comprensió, són termes financers, tecnicismes llunyans de les situacions 

quotidianes, dels drames humans dels desnonaments o la pèrdua de la feina. 

Com hem comprovat de l’anàlisi de les dades hi ha un evident desconeixement i 

comprensió del funcionament bancari. 

La primera notícia és la que més cobertura ha tingut als mitjans de 

comunicació i aquest aspecte explica el seu major coneixement, però ens ha 

sorprès que no sapigueren explicar millor per què els joves han de marxar i 

abandonar les seues families. 

Molts són immigrants i saben el que significa deixar la seua llar. I, a més 

en la notícia es mostra com protagonistes joves igual que ells, titulats amb 

formació que agafen les maletes, per tant l’empatia, la recepció i interès quan 

escolten les notícies d’aquest tipus, hauria de facilitar i despertar la comprensió 

de les causes i circumstàncies que envolten l’èxode d’universitaris i joves en 

general. 

Les nostres expectatives ens feien creure que seria la notícia amb millor 

identificació i per tant amb major percentatges d’encert. No ha sigut així, i fins i 

tot hem trobat en un cas –paradoxalment d’un alumne sud-americà- que 

respon totes les respostes en clau xenòfoba. 

Coneixen la situació de precarietat dels treballs dels joves, les dificultats 

que troben per a desenvolupar la feina que han estudiat, els contractes de 

pràctiques i les condicions dels becaris.  

En aquesta etapa el Batxillerat, aquestes preguntes, la urgència per traure 

bones notes d’accés a la universitat... són temes que es tracten a les tutories i a 
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les classes en general. No sabem si ens han fixat en el cartell reivindicatiu de 

camí a l’IES, en el mur de l’IES Pere Maria Orts del costat, però per uns o altres 

canals d’informació coneixen les condicions laborals que els esperen en aquests 

moments. 

 

 

Imatge XVIII. Cartell en l’IES del costat. 

  

 

L’explicació a aquest desconeixement, més bé a la percepció positiva que 

fan de l’èxode universitari, posiblment està en: 

- A nosaltres ens sorprèn perquè sobrevalorem condicions laborals com 

l’estabilitat o treballar prop de casa. Aspectes que ells i elles no 

valoren. 

- Una vegada més el context és clau, ja que l’economia de la comarca 

els convida a ser mà d’obra precària o marxar fora. Pot ser açò els i les 

fa entendre que la precarització laboral és quedar-se ací, treballar prop 

de casa... mentre que estudiar i treballar en altres llocs pot obrir-los la 

possibilitat d’una millora de la qualitat de vida. Recordem que al focus 

group ens contava una noia que la seua mare la motivava per anar-
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se’n a estudiar a Barcelona, València, Madrid..., ja que quedar-se ací 

era una decepció. 

Més enllà de l’encert en assenyalar si es tracta d’una causa o 

conseqüència, en interessen els seus raonaments. Els nois i noies d’Humanitats 

que cursen Economia argumenten millor que la resta, no es limiten a 

explicacions unicausals, sinó que insereixen la causa o conseqüència dins d’un 

entramat de relacions multifactorials. Com hem comprovat no són 

argumentacions unidireccionals, no es limiten a cercar la causa o conseqüència 

al text de la notícia, així mentre que la gran majoria argumenten per exemple: 

“recorre als menjadors socials perquè l’han acomiadada”, en algunes 

explicacions dels que cursen Economia, s’aprofundeix més preguntant-se per 

què ja no la contracten, per què el govern aplica una política de retallades... 

Observem aquestes deduccions en l’alumna que deia que els 

desnonaments són causa i conseqüència a la vegada: “jo crec que les dues, 

perquè en acomiadar a la gent, els que estan aturats no poden pagar la 

hipoteca ni els lloguers el que afecta l’economia dels altres i del país”. Aquesta 

alumna cursa Economia d’Empresa, com matèria de modalitat, i el seu 

raonament possiblement és suggerit per les lliçons que donen a classe, ja que 

una situació concreta, l’acomidadament de la Marionna, li fa plantejarse com 

afecta la col·lectivitat, en tant que la demanda afegida, el consum serà menor, 

de manera que el que lloga habitatges o els que tenen botigues tindran menys 

ingressos. 

L’economia és molt complexa, però des dels maniqueismes i posicions 

polítiques bipartidistes i els mitjans, s’opta pel reduccionisme: els que 

propugnen l’austeritat (retallades i controlar el deute) fins a l’altre pol els qui 

defenen la inversió, en tant que genera el moviment/activitat de l’economia. 

L’enfocament de l’alumna sembla inserir-se en aquesta dinàmica, de fet la 

majoria de reflexions dels nois i noies parteixen de la baixada dels sous o 

acomiadaments, com la causa, hi ha una pèrdua d’ingressos que impossibilita 

abonar la hipoteca i per tant són desnonats. 
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Imatge XIX. Els fluxos entre els agents econòmics ( Gimeno i Escot 2008, p.17)  

 

 

 
 

Imatge XIX. Diagrama del flux circular de l’activitat macroeconòmica (Gimeno 

i Escat, 2008,  p.143)  
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Aquestes dues imatges es troben al seu llibre d’Economia i són molts dels 

nois i noies que cursen economia els que han argumentat les seues explicacions 

seguint un model circular. 

A la notícia tercera sobre les preferents, 2 de cada 3 les identificaven com 

causa de la crisi, però en la seua majoria es limitaven a culpar als banquers, per 

“avariciosos”, “estafadors”, “enganyar”... L’actitud, el comportament desangelat 

dels banquers era la causa, però també per als que consideraven que era una 

conseqüència de la crisi, l’egoisme dels banquers era la principal argumentació  

“amb la crisi els bancs han començat a estafar a la gent per obtenir diners” o 

“els bancs perderen diners i deixaren a molta gent sense els seus beneficis”. 

L’alumnat d’Economia també va aportar explicacions una mica més 

elaborades que la resta i amb un plantejament que sembla seguir el flux 

circular de la renda: “És una causa, perquè si molta gent es queda sense els 

seus diners, tindran dificultats i vindrà una crisi”, “causa, perquè no poden 

retirar els seus diners i pagar hipoteques i altres despeses, poden acabar 

desnonats”, d’aquesta manera es trenca el cercle del consum.  

 

 

 

5.7 Interpretació del domini dels conceptes sobre la crisi i el 

seu àmbit d’ús. 

La gran majoria de conceptes els resulten fàcils. Són conceptes que, en 

alguns casos com retallada, atur, hipoteca, els escolten als seus àmbits (casa, 

família i IES) i per descomptat també als mitjans de comunicació. Els conceptes 

difícils també s’escolten als mitjans de comunicació, però són més aviat 

tecnicismes propis del món de les finances (prima de risc, preferents, tipus 

d’interès...). Segurament prima de risc i rescat financer han sigut els conceptes 

nous que ens ha donat la crisi, i durant molts moments, dels que més es 

parlava als debats de política i amb els que obrien els telediaris dibuixant un 

escenari d’apocalipsi. La pujada de la prima de risc o l’imminent rescat financer, 

il·lustrant-lo amb notícies de Grècia, generaven por i opinions pessimistes entre 

la població.  
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Si preguntarem als adolescents i adults per termes propis del dret com 

justícia, advocat, fiscal, constitució... obtindríem millor resultats que si 

especialitzarem un poc el vocabulari cap a tecnicismes com decret-llei, sub 

iudice, esmena... els “sonarien”, però sense saber definir-los. Així moltes 

recerques ens mostren que són les experiències pròximes les que conformen la 

seua idea de justícia i no recorren al llenguatge jurídic per a dotar-los del 

contingut normatiu.  

Y, por esta razón también, la representación de la justicia emana de sus 

vivencias, vivencias que, en general, son más negativas que positivas. Los 

conceptos de justicia e injusticia, de justo e injusto, son el resultado de sus 

experiencias con adultos tanto en el ámbito familiar como en el escolar. La 

identificación de estos conceptos con el sistema judicial o con la justicia social 

es excepcional. (Oller i Pagès, 2007a, p.14) 

En la majoria de les seues defincions són breus i asèptics, però quan els 

resulten fàcils o propers els conceptes, és a dir, els dominen realment, fiquen 

exemples, es permeten llicencies com insultar, fer bromes iròniques, són 

creatius amb el llenguatge o mostren emocions. És el cas d’algunes definicions 

d’atur: “estan els que treballen a l’empresa més gran”, “desesperació i 

pobresa”.  També mostren a la vegada humor i resignació,  així és barreja a 

hipoteca “és com una condemna, tota la vida pagant, per acabar quan ja eres 

gran i no la pots gaudir”. És una preocupació de les famílies que permeabilitza 

en els nois i noies, com ens mostra que és el concepte de tota la llista que més 

escolten “a casa”, el que indica que es tracta d’una de les inquietuds a les 

converses familiars. 

Per altra banda també en els conceptes són com hem assenyalat asèptics 

i obliden els durs testimonis de les notícies. Cal assenyalar que a “menjador 

social”, alguns remarquen el fet de ser de franc més que la funció social bàsica 

que realitzen. En una definició tan breu no es pot saber, però a la notícia dels 

desnonaments, alguns deixaven entreveure que hi ha gent que no vol treballar i 

prefereix viure d’okupa i de la caritat. No obstant la gran majoria defineixen 

menjador social com un servei per als que travessen dificultats o han de 

demanar, a més a la notícia, pràcticament tots consideraven injusta aquesta 
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situació.  Si han de redactar, intenten ser més políticament correctes, però si es 

tracta de definir en poques paraules són més directes. 

Respecte a on escolten els conceptes, retallada és la que més associen  a 

l’institut (11,76%), és el concepte que més lliguen al centre educatiu, en part 

perquè, en aquests anys són moltes les accions que s’ha promogut des del 

mateix IES, com “els dilluns negres”, en els que portava samarretes negres el 

professorat com a mostra de dol per la situació de l’educació pública; sense 

oblidar les vagues com del 13-14 abril, a favor de la derogació de la LOMCE,  

contra la reducció de beques, encariment matricules, 3+2...  

Un exemple està molt prop d’ells i cada dia el veuen, ja que l’institut del 

costat, l’IES PERE MARIA ORTS es troba amb les obres paralitzades des de l’any 

2011 i amb barracons al pati (Rosa Pagés, 2014).  
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Imatges XX. La situació precària de les aules de l’IES Pere Maria Orts. 

És difícil d’interpretar també per què `desnonament´, malgrat ser ben 

definit pel 90%,  en canvi un 35% deixen en blanc el seu context de 

procedència, l’àmbit en el qual escolten el concepte, quan als altres conceptes 

coneguts és entre el 7% i 11%. Potser amaga algun desnonament o problema, 

i s’evita dir que ha format part de les converses a casa. No en tenim 

coneixement, però és clar que comprenen el concepte, el dominen, saben 

proposar solucions, però eviten assenyalar el context. És estrany, perquè per 

defecte, per inèrcia seria fàcil respondre televisió, notícies o mitjans com a la 

majoria.  

Quant als conceptes difícils, ja hem comprovat que com més relació té 

amb el món de les finances i amb una realitat abstracta més complicat resulta 

la seua comprensió. No ens ha de sorprendre, ja que aquest desconeixement, 

va ser un dels motius, encara que no el principal, de l’estafa de les preferents a 

tants inversors adults.  

Un d’aquests conceptes és preferents. Han llegit la notícia 3 sobre les 

preferents 10 minuts abans de respondre al qüestionari la llista de conceptes 

vinculats a la crisi, però després quan els preguntem que definisquen el 

concepte “preferent” no ho saben fer. No trobàvem explicació en 2n ESO i ara 

tampoc, potser aïllar el concepte del context els fa perdre’s, mentre que quan el 

concepte apareix en relació a un protagonista, un lloc, una situació... com és a 
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la notícia tercera (Les participacions  preferents, una trampa dels  bancs i  

caixes pels clients)  cobra sentit.  

 El concepte Estat del benestar també sorprèn pel seu desconeixement o 

confusió. Possiblement a l’aula no es done tant com podem creure, fins 2n de 

Batxillerat i l’assignatura de Geografia, els continguts dificulten arribar a 

l’actualitat. 

Hi ha respostes absurdes amb aquest concepte. Ocorre com amb el 

concepte preferents, alguns nois i noies creuen saber el significat de 

“preferent”, ja que un dels seus significants els sona, allò de tenir preferència-

privilegis, i així Estat del benestar, en algun cas el defineixen com trobar-te bé. 

Si preferents el confonien amb tenir un dret, ara estat del benestar, l’entenen 

com una espècie de nirvana, assolir goig o plaer individual. 

L’accepció econòmica o jurídica “d’Estat del benestar” els sembla molt 

abstracta, un terme llunyà de l’àmbit d’ús en què es mouen, però per contra el 

seu contingut els és molt senzill, fins i tot el reivindiquen, ja que el terme 

“retallada” el defineixen, molt bé com reduir en sanitat, educació, ajudes... i per 

oposició podríem definir Estat del benestar com assegurar aquests drets. La 

mobilització dels IES de Benidorm contra les retallades ha comportat moltes 

accions conjuntes amb l’AMPA i en les que l’alumnat ha participat. També les 

vagues han reivindicat el manteniment dels drets de l’Estat del benestar, com el 

cartell que es va col·locar els dies de vaga 13 i 14 d’abril de 2016 a la parada 

del bus del nostre IES.  
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Imatges XXII. Pintades aparegudes els dies abans de la vaga de 13 i 14 d’abril 

de 2016 

  

 

L’explicació al desconeixement del concepte Estat del benestar, 

possiblement es deu al poc ús del concepte a les classes. No és un concepte 

complicat o que implique càlculs matemàtics com prima de risc o tipus d’interès.  
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5.8. Interpretació de les narracions, els relats sobre la crisi del 

iaio/a al nét/néta.  

Quan preguntem als alumnes si creuen que trobaran treball en acabar 

els estudis o que elaboren un eix cronològic sobre la vida que pensen que 

tindran i la que desitjarien, en realitat, estan projectant les seues idees de 

futur; en canvi, quan han d'elaborar un conte, una narració del passat 

redactada des d’un suposat futur, el seu testimoni és en veritat del present 

actual: estan relatant com viuen la crisi, com fer comprensible el moment.  

Construir una narració els obliga a dotar d'historicitat el relat, per aquest 

motiu ha de ser coherent, comptar amb una seqüenciació cronològica, establir 

causes i conseqüències. 

En l’any 2008 els nostres nois i noies tenien uns 9 anys començaven a 

rebre informació dels mitjans, sense cap filtre crític i possiblement assumiren 

una visió molt negativa del govern.  És clar que del 2008 fins al 2016 han viscut 

el període més negre i sòrdid de la política, com mostren les enquestes del CIS, 

que els fa atribuir tots els mals a la gestió dels polítics. En conseqüència els 

relats que trobem culpabilitzen als polítics, però són més durs amb el PSOE per 

considerar-lo iniciador de la crisi que amb el PP.  

Expliquen la crisi des de la perspectiva econòmica, política i social. 

Quan expliquen el rerefons econòmic de la crisi, apel·len al que ells i elles han 

vist, com és la fallida del sector de la construcció, citen gratacels de Benidorm a 

meitat fer, que s’ha quedat només l’estructura, parlen de gent aturada i en molt 

pocs del descens del turisme. Quant a la política la crisi agreuja la visió negativa 

sobre els polítics, si als qüestionaris els assenyalaven com culpables i 

incompetents, en les seues narracions perdura aquesta visió pejorativa i es 

conten capítols de corrupció de l’Ajuntament. I respecte a la dimensió social, la 

crisi va endurir les vides amb la gent que acomiadaren, molts acabaren sent 

pobres, es llevaren beques i en general es varen empitjorar molt les condicions 

de vida, però com sempre a ells quasi ni els va fregar, va passar als veïns.  

En els qüestionaris reconeixien l’empitjorament de les condicions 

laborals per la crisi i de les circumstàncies per trobar feina, però tot seguit ens 

confirmaven que aconseguirien treballar del que anaven a estudiar. Així a les 
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seues narracions succeeix igual: "a tot arreu es parlava de la crisi, però no ens 

vérem afectats, gràcies als estalvis que teníem”. 

Quasi tots els relats que han construït tenen uns elements comuns com 

hem analitzat. Caldria preguntar-se quins no apareixen i per què. 

L’omnipresència dels polítics sempre negativa, ens mostra les seues RS sobre 

els culpables de la crisi, però al mateix temps hi ha una omissió als nous partits. 

En els futurs que albiren no s’ha donat una revolució política, no hi ha canvis, ni 

sistemes polítics diferents... sembla que tot continua igual, la crisi només va ser 

un cicle econòmic de recessió o negatiu, que s’elimina per un període de 

conjuntura positiva. No citaven cap partit polític concret com solució a les 

preguntes directes del qüestionari, i ara continuen igual, només demanen una 

presa de consciència, depurar els mals polítics. 

Una de les preguntes que ens fèiem era si els alumnes compartien la 

recuperació econòmica que venien els mitjans de comunicació durant l’any 

2016, abans de les eleccions. Sembla que sí, hi ha una progressió positiva en 

els seus relats, sí que creuen que ha passat el pitjor i que el futur serà millor en 

termes econòmics. Quan escriuen el relat molts comencen fent referència a 

l’excepció històrica que va ser la crisi: “encara que no t’ho cregues, quan jo era 

com tu, passarem una crisi molt dura, com mai havíem conegut”. 

Tots entenen que la crisi és un fenomen demolidor que acapara tot com 

es denota de les seues històries, "era el pa de cada dia, diaris, televisió al 

carrer, institut... ficaves les notícies i gent perdia la casa o el treball", "espere 

que no torneu a viure crisi com la que vàrem viure." La crisi s’ha convertit en un 

lloc de la memòria, un referent que no oblidaran. 

Sembla que el mateix optimisme que es projecta cap al futur, també 

s'aplica al present, "els que estan mal són els altres, nosaltres no". Com hem dit 

els seus relats que conten als hipotètics néts, són en realitat visions del present. 

En aquestes justificacions de per què ells escaparen dels efectes greus de la 

crisi, apareix molt la paraula "estalvis", pot ser els seus pares per conscienciar-

los, els repeteixen molt que recorren als estalvis. Aquestes “pressions 

ecològiques” de les famílies, ja les advertia Armento (2003) a la seua recerca 
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en dues escoles de barris amb un nivell socioeconòmic baix en una i alt en 

l'altra:  

En cambio, a los alumnos/as del barrio periférico, especialmente a los 

niños (ya en 1r. curso), les preocupa el hecho de tener bastantes recursos 

económicos para poder hacer estudios superiores. A los niños del barrio 

periférico también les preocupa si podrán acceder a estudios superiores y si 

serán lo «suficientemente buenos» para poder llegar a ser abogado. 

Las respuestas de los niños/as del barrio periférico son quizás un reflejo de 

las presiones ecológicas culturales a las que estos alumnos/as se ven sometidos: 

altas expectatives profesionales que van acompañadas de altas expectatives 

respecto a sus resultados académicos cuantas presiones económicas también 

están presentes en la mente de numerosos alumnos/as. Podría ser que los 

alumnos/as del barrio periférico oyesen hablar mucho de dinero a sus padres, 

puesto que su educación ya es de por sí bastante costosa. (pp.21-22) 

 

El relat de l’alumne argentí (Annex VIII) és diferent del de la resta dels 

nois, no hi ha cap referència als polítics, ni als d’Argentina ni als d’ací. L’únic 

aspecte negatiu que menciona de la crisi és que els seus pares no trobaven 

treball en un principi, però celebrà que perseveraren i pogueren tenir treball en 

els anys següents, que malgrat ser els més durs de la crisi, no els  valora com 

negatius, sinó com una salvació. Aquest relat demostra la importància de les 

experiències, del residu emocional en les persones, en el seu imaginari la crisi, 

les seues RS són ben diferents. El seu conte, la seua experiència, és una 

excepció, una singularitat respecte als altres, el motiu és perque les RS d’aquest 

alumne s’han generat en un context diferent del de la resta, per tant el 

concepte “crisi” té significats diferents depenent del lloc i de l’època en què es 

nodreix l’imaginari de les persones. Són aspectes que hem de tenir en compte 

quan portem la nostra investigació didàctica i per descomptat a la pràctica 

docent a les nostres aules.   

 

 

5.9. Interpretació dels resultats dels resultats del treball de 

l’alumnat a les seqüències didàctiques. 

 L’alumnat identifica perfectament els factors que envolten a tota crisi 

econòmica, començant per la relació oferta-demanda, ja que destaquen la 

sobreproducció en totes tres: bé siga la saturació dels mercats amb la Segona 



Les perspectives de futur dels nois i les noies. 

 
242 

Revolució Industrial, la sobrevaloració de les accions en 1929 o bé siga la febra 

immobiliària més recentment. L’atur és la principal conseqüència, en totes les 

crisis exposen no tenir treball com el fet més dramàtic que obliga a marxar fora 

o viure en pitjors condicions. 

Les crisis ja són per a ells fenòmens globals, en totes tres expliquen els 

processos de manera interrelacionada amb el que passa a tot el món.  

Analitzen les crisis des d’una perspectiva històrica, recorren a molts 

factors, als protagonistes i les mesures que prengueren, però continua la idea 

que la natura humana, la cobdícia i l’egoisme, si no les provocaren, segur que 

almenys les agreujaren.  

Associen al caos els períodes econòmics recessius, creuen que els 

governs estan desorientats amb el començament de les crisis. Ho comprovàvem 

en les seues narracions i quan, alguns, ens responien als qüestionaris, que no 

veien en ningú la capacitat de trobar solucions.  

Quan a classe treballarem el text de Cecil Rhodes (Annex VI) s’oposaven 

en un primer moment a la lectura pragmàtica que feia de la crisi, però en 

realitat és el que més utilitzaren i citaren en l’explicació de les causes de la crisi 

durant la Segona Revolució Industrial i també per a fer referències entre la crisi 

de 1873 i l’actual. El text que comentaren a l’examen no l’havíem treballat a 

classe, però entenia, com Cecil Rhodes, la crisi com un problema de 

sobreproducció. 

 

 La política comercial és filla de la industrialització (...) El consum 

d'Europa està saturat: és imprescindible descobrir nous filons de 

consumidors en altres parts del món. Anglaterra va prendre la 

davantera en el moviment industrial modern perquè va ser la primera a 

preveure tan llunyans horitzons (...). Per a impedir que l'empresa 

britànica obtinga en el seu exclusiu profit els nous mercats que estan 

obrint-se als productes d'Occident, Alemanya combat a Anglaterra amb 

la seua inconvenient i inesperada rivalitat en totes les parts del globus. 

La política colonial és una expressió internacional de les lleis de la 

competència.  
FERRY, J. (1890). Tonkin et la mere patrie.   
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Ahir vaig donar un tomb per l’Est End (barri obrer de Londres) i 

vaig assistir a una reunió d’aturats. El que hi vaig veure em va 

convèncer més que mai de la importància de l’imperialisme. (...) Hem 

de conquerir noves colònies per a col·locar-hi l’excéss de població que 

patim.“  

Sir Cecil Rhodes (1895). Carta al periodista Stead.   

 

Aquests dos textos els han servit de referència a les seues respostes a la 

pregunta Què paral·lelismes i diferències podem establir entre la crisi de 1873 i 

l’actual? Justifica i raona la teua resposta (Annex VII). 

La següent resposta d’una noia replega les idees de sobreproducció, 

consum saturat i competitivitat de Jules Ferry, de conflictivitat social (reunió 

d’aturats) i necessitat de donar eixida a la població i productes (col·locar-hi 

l’excès de població que patim): “La crisi de 1873 és similar a l’actual perquè 

totes dues són crisis de sobreproducció. Es produeix més del que es consumeix. 

Els contexts són diferents però portaran a l’augment de l’atur. També conduiran 

al malestar, en 1873 entre el proletariat i la burgesia, i en 2008 entre els 

ciutadans i els partits polítics, ja que no es troba una solució al problema. 

Actualment també hi ha una cerca per les matèries primeres i per treballar, 

arribant a marxar a l’estranger”. Altre noi concreta “a Espanya es van construir  

més habitatges del que es necessitaven i es varen cercar compradors entre 

russos i anglesos”, les dues nacionalitats que més estan comprant a les 

comarques litorals.  

En el cas de la crisi de 1929 i l’actual, els denominadors comuns són 

també l’atur i la caiguda del consum, però afegeixen altra variable, l’especulació 

a la Borsa en 1929 i la bombolla immobiliària. Estableixen similituds tant en les 

causes, l’especulació, la confiança en què els preus de les accions/habitatges 

sempre creixerien... i en les conseqüències al veure similituds entre el New Deal 

i les inversions del Plan E. Els documentals, les gràfiques en les que 

comparàvem la tendència alcista fins a 1929 i 2008, i tot seguit la fallida 

econòmica, així com els vídeos de youtube de Leopoldo Abadia, varen ser 

referents que de manera directa o indirecta estaven presents en els seus 

testimonis. 
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Molts inversors adquiriren accions amb diners prestats. Pagaven una part 

en metàl·lic i l’altra l’obtenien prestada pels corredors, que la rebien dels bancs. 

“Amb diners tan fàcils d’aconseguir i comprant accions, aquestes cada 

vegada pujaven més el seu valor. Es confiava en el fet que no baixara mai la 

cotització de les accions. 

Aquesta situació també es veurà reflexada a la crisi de l’any 2008, quan 

els bancs concediren crèdits hipotecaris a una part de la població sense treball, 

ingressos... que després no podrien retornar els diners. També pensaven que el 

preu del mercat immobiliari no cauria, però no va ser així” 

Lògicament hi ha un diàleg entre passat i present i a l’inrevés, utilitzen 

exemples per explicar esdeveniments del passat, troben amb facilitat 

paral·lelismes, de fet és un símptoma de que  comprenen el tema. 

 

 

5.10 Els canvis en els qüestionaris per segona vegada. 

Una de les dades més rellevants en comparar els dos cursos es refereix 

als culpables de la crisi. Els nois i noies del grup d’Humanitats només 

esmentaven els bancs com culpables en un cas en el qüestionari inicial, ara són 

citats en un 57% de les respostes (25% juntament amb els polítics, 20% de 

manera aïllada i un 12% banquers i constructors). Cal subratllar que apareixen 

per primera vegada els constructors. Els banquers (57%) quasi igualen als 

polítics (65%). Possiblement la presència dels constructors s’explica perquè si 

en 1873 va haver-hi una crisi de sobreproducció, també ara caldrà preguntar-se 

les causes de la sobreproducció de béns immobles, almenys qui va treure profit 

i va promoure l’especulació. 

Cal dir que en el grup de Ciències també s’han reduït el percentatge de 

respostes que culpaven als polítics fins a un 60% i apareixen els rics i 

poderosos (6%) i “tots els que paguen en diners negres” o defrauden (6%).  

L’alumne que pensava que ningú perquè les crisis són cícliques continua amb la 

mateixa opinió (3%), mentre que un altre pensa que “tots” (3%).  

Crec que podem interpretar aquestes dades en la direcció següent: en el 

grup d’Humanitats –recordem realitzaren els qüestionaris després de la unitat 
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didàctica sobre crisi de 1929 i 2008 i els paral·lelismes que establien (pp.188-

191; 241-244)- les classes han influït en les seues RS de la crisi. L’estudi de 

l’especulació borsària, les actituds irresponsables, la concessió de crèdits per 

comprar accions... són eines conceptuals que traslladen per a comprendre el 

paper dels bancs, la multiplicació de les hipoteques, la requalificació de sòl... i 

tot l’entramat de corrupció. A la nostra comarca, les notícies sobre trames 

urbanístiques, interessos polítics i transfuguisme són una constant, i 

possiblement ara puguen entendre les conseqüències d’aquelles actituds. 

 A l’altre grup, els nois i noies del Batxillerat de Ciències, hi ha una 

repulsa al frau, s’emfatitza en els corruptes, els que tenen diners en negre, a 

paradisos fiscals. L’explicació cal cercar-la en l’actualitat informativa, en el 

moment en què realitzaren els qüestionaris eren notícia a l’àmbit nacional  els 

papers de Panamà, la vinculació del ministre Sòria9 i l’escàndol de l’exconseller 

Gerardo Camps10, molt vinculat a la comarca i que es va proposar com futurible 

alcalde de Benidorm. Aquest grup no havia rebut les classes ni d’Història 

Contemporània, ni d’Economia, de manera que la influència dels mitjans de 

comunicació era evident, mentre que a l’altre calia sumar el context de l’aula. 

En les solucions es dóna una paradoxa, el grup d’Humanitats 

aparentment millor informat o almenys amb més canals, hauria de proposar 

respostes més elaborades, però no és així. El 57% la deixa en blanc o respon 

“ningú”, no veu solució a la crisi actual; mentre que confien en els polítics el 

20%, encara que alguna resposta és per resignació ”ells ens han ficat, ells 

sabran traure’ns.”  

En el grup de Ciències les respostes en blanc o que no confien en ningú 

són de només un 15,15% i augmenta la confiança en els polítics exemplars 

(42,42%).  

Les classes han resultat “negatives” en el seu optimisme, però en el 

coneixement dels conceptes sí que hi ha un efecte positiu. Mentre que cap 

alumne de Ciències sap definir preferents, prima de risc  o Estat del benestar i 

                                                 
9
 http://www.elconfidencial.com/economia/papeles-panama/2016-04-11/papeles-panama-papers-

ministro-soria-offshore-hermano_1179326/ 
10

 https://benidormaldia.org/2016/05/06/psoe-benidorm-gerardo-camps-se-gasta-mas-de-medio-
millon-de-euros-en-comidas-de-lujo-mientras-aplicaban-duros-recortes/ 
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únicament dos ho fan bé en tipus d’interès, en el grup de Lletres els resultats 

milloren.  Així els percentatges són més elevats respecte als del qüestionari 

inicial: preferents (31%), prima de risc (14%), Estat del benestar (17%), tipus 

d’interès (28%). A més en alguns casos, minoritaris, els associen “a la classe 

d’Història i Economia”. És difícil establir una correlació entre les seqüències 

didàctiques i el domini dels conceptes, per tant les asseveracions han de ser 

amb molta cautela, ja que no sabem si es deu més a la classe d’Història, 

d’Economia o altre factor, però si mirem el context el qual associen els termes, 

observem que són “IES”,  i de vegades especifiquen “classe d’Història”, 

“Economia”.11 

   

 

 

 

 

  

                                                 
11

 Després del tema de la crisi de 1929, quan estudiarem l’ascens dels feixismes tractarem altre 
concepte lligat al món financer i monetari que presentava problemes, a priori, similars de comprensió: 
“hiperinflació”. L’Alemanya de postguerra amb els deutes incrementats per les sancions de la Pau de 
Versalles, va haver d’aplicar una política monetària expansiva, el que va generar una gran hiperinflació. 
Encara que aquest tema, el context socioeconòmic dels feixismes no era objecte d’aquesta tesi, 
poguérem comprovar que ja no varen recórrer a “la màquina de fer diners” per solucionar els 
problemes. Hem cregut interessant replegar alguns dels materials que utilitzàrem com els fragments de 
Una princesa en Berlín (Solmssen, 1989) i notícies del telediari de Noticias Cuatro (Reyero, M. 12 de 
gener, 2014) 
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En aquest capítol, primer fem un resum, un recordatori dels resultats que 

vàrem obtenir al TFM amb els diferents grups de 2n ESO, per a després 

comparar únicament les dades dels 27 alumnes que teníem en 2n ESO i 

continuen a Batxillerat.  

Els resultats al TFM sobre els grups de 2n ESO ens mostraren la 

importància de la classe social en el tipus de feines que es veien desenvolupant. 

Els nens i nenes de grups de famílies amb menys recursos no es veien 

desenvolupant professions artístiques sinó de policia, cambreres, cuineres, etc. 

eleccions que s’invertien en les famílies acomodades. Per altra banda el gènere 

també era una variable que condicionava els futurs laborals en els quals 

s’imaginaven. Si combinàvem la classe social i el gènere, les dades ens 

mostraven l’escassa confiança de les nenes en complir els seus somnis 

acadèmics i professionals. 

Els polítics eren vistos com els grans responsables de la crisi, mentre que 

les solucions es veien en les accions de la Unió Europea i la societat. Per altra 

banda també analitzarem com canvien o continuen les seues solucions als 

problemes de la crisi i com amb 12-13 anys les seues respostes expliquen de 

forma aïllada els problemes, mentre que amb 16-17 anys se situen la majoria 

dins del pensament econòmic inferencial o relacional (Denegri et. al., 2006; 

Delval i Kohen, 2010), valorant els aspectes múltiples que envolten les 

situacions econòmiques. 

 

6.1 Anàlisi del context familiar. 

 El context de Benidorm ens feia pensar que trobaríem un perfil familiar 

socioeconòmic mitjà-baix, vinculat a l’economia de serveis de la comarca, 

bolcada en el turisme low cost. Aquesta imatge estava avalada pels resultats 

del TFM, però hem de pensar que la selecció, els 27 nois i noies de 1r 

Batxillerat, ha canviat molt respecte als 4 grups de 2n ESO (p.140): 

 En primer lloc d’aquests 27, cal tenir present que cap estava a 2n 

ESO I, el grup més desafavorit, només han arribat a Batxillerat de 2n 

ESO A (7 alumnes), 2n ESO B (6) i 2n ESO L (14) (veure Annex III).   

Recordem que els alumnes del grup L, són els de la línia en valencià, 
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aleshores els seus pares i mares porten moltes generacions vivint ací 

i cap és immigrant. El grup 2n ESO A està constituït per alumnes 

amb un nivell econòmic més alt que el grup L, en aquest cas són 

néts i nétes d’immigrants del sud i interior (Andalusia, Extremadura i 

Castella la Manxa) que en les dècades dels anys 60-80 s’instal·laren a 

la costa. 

 En segon lloc, perquè hem eliminat de la població d’estudi els 9 

alumnes que conformaven el grup INTEGRA (2n ESO I). Provenien 

de famílies desestructurades, en molts casos el pare vivia fora de la 

província, es trobava a la presó o simplement feia anys que no el 

veien; a més rebien ajudes institucionals i els serveis socials tenien 

una relació directa amb les famílies generalment pel tema de 

l’absentisme. De fet si Willis (1977) els anomenava els 

col·legues,  vive en un barrio obrero, pertenece a una familia 

numerosa conocida como luchadora, cuyo cabeza de familia 

trabaja en una fundición (hostaleria en el nostre cas). Abandonará la 

escuela sin graduarse y està identificado generalment por el 

profesorado como un revoltoso  (p.28-29). Entre el professorat del 

nostre centre a els col·legues, els alumnes del programa INTEGRA, 

se’ls batejava amb un joc de paraules, com els des-INTEGRA, pel seu 

caràcter hostil cap als mètodes ortodoxos d’aprenentatge i en el fons 

perquè porten una càrrega social capaç de fer-los implosionar i 

desintegrar les normes i dinàmiques convencionals de l’aula. Cal 

pensar que la taxa d’abandonament escolar prematur en la comarca 

és actualment de més del 20% i relacionada amb el grau 

d’assoliment d’estudis del pare i la mare (Serrano, Soler i Hernández, 

2013). 

 

 En tercer lloc, són molts els estudis que afirmen que el factor més 

determinant en l’assoliment dels estudis és la formació acadèmica del 

pare i en especial de la mare (Pau Marí-Klose, Marga Marí-Klose i 

Granados, 2009).  Per tant si els alumnes han arribat a Batxillerat, és 
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lògic pensar que, tant els que han assolit aquesta etapa, formen part 

de famílies amb un nivell major d’estudis, superior al que tenien els i 

les alumnes del centre quan feien 2n d’ESO. Cal recordar que 30 dels 

57 de 2n ESO han abandonat els estudis, cursen l’FP Bàsica, un cicle 

de grau mitjà o repeteixen 4t ESO. 

 

El percentatge de pares i mares amb estudis postobligatoris i 

universitaris en 2n ESO era menor respecte al Batxillerat. El grup INTEGRA i el 

gran nombre d’immigrants a 2n ESO B, on els pares no comptaven amb el 

graduat escolar en molts casos, explica aquest descens. Precisament la major 

part de les mares de l’alumnat de 2n ESO B es dedicaven a l’hostaleria, amb 

notable influència pessimista en les previsions laborals de les filles.  

El percentatge d’atur era molt major a 2n ESO (16%). No oblidem que 

l’any 2012, quan realitzàvem el TFM, es registraven els índex màxims d’atur i 

que que existeix una certa recuperació econòmica des de 2013 almenys en 

termes macroeconòmics. 

Era evident en 2n ESO la incidència de la formació acadèmica del pare i 

la mare en la convicció dels nens i nenes en aconseguir els seus propòsits. En 

els nostres grups de 16-17 anys sembla que una vegada arriben a Batxillerat, 

no tenen tanta rellevància aquestes dades sobre la formació dels pares, ja que 

pràcticament un quart dels progenitors tenen estudis obligatoris, altre quart FP, 

COU i estudis universitaris. Entre els dos grups de Batxillerat, més del 88% de 

l’alumnat (60 nois i noies) han superat el curs de 1r, i realitzaran en uns anys 

els estudis universitaris, així que un factor important que selecciona a uns o 

altres sembla ser anar més enllà de l’educació secundària. L’ESO, la seua 

superació per canals ordinaris, és a dir, excloure els itineraris PDC, àmbits, 

INTEGRA, és el principal entrebanc.  

Malgrat ser més difícil el Batxillerat que l’ESO, únicament el 12% no han 

superat el 1r curs, però quasi segur acabaran el Batxillerat; en canvi dels 57 

alumnes que teníem a 2n ESO, 30, un 57% no han arribat encara a l’etapa 

postobligatòria perquè han repetit, estan al PDC o qualsevol altre programa 

dirigit a obtenir el graduat. 
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El percentatge d’alumnes que comencen el Batxillerat i no el finalitzen és 

menor que els que començaren 2n ESO i actualment es troben a Batxillerat. 

Sembla que la vertadera criba és a l’ESO. Podem interpretar aquesta relació de 

dues maneres: primer que una vegada superen l’ESO perd influència la 

formació dels pares, però el més correcte, possiblement està en el fet que la 

formació dels pares i mares és importantíssima en l’etapa de l’ESO, etapa en la 

qual se seuen les bases d’estudi, els hàbits, s’incentiven i encaminen eleccions 

de futur. Al Batxillerat els alumnes són més autònoms i responsables, i si han 

decidit el seu itinerari continuaran la majoria per la seua elecció.  

Amb 16 anys, a les portes de continuar estudiant el Batxillerat, un cicle 

mitjà o incorporar-se al mercat laboral, ja estan prenent decisions que 

contemplen l’espai econòmic de la comarca i el seu context familiar. L’alumnat 

de Batxillerat, com ens assenyalen al grup focal i entrevistes, són conscients 

que marxaran a formar-se a universitats de València, Alacant, Barcelona, 

Madrid... i que Benidorm no els ofereix moltes possibilitats per trobar feina amb 

la preparació que adquiriran; els nois i les noies que opten per cursar un cicle 

mitjà, es barallen per fer el de cuina, gastronomia, restauració o turisme, és el 

que veuen al seu voltant i on pensen que estaran en uns anys; i els nois i les 

noies que no continuen estudiant per ficar-se a treballar ja saben en quin tipus 

de feines els  i les reclamaran d’acord amb el model econòmic de la comarca.  

Si aprofundim en les ocupacions dels pares i les mares dels nostres 27, 

veiem que no són treballs pocs qualificats com es podria pensar o com 

reflecteixen les dades de l’anuari de l’Ajuntament Benidorm en cifras (Núñez de 

Cela, 2016) amb un 95% dels nous contractes de caràcter temporals (Taula IV 

p.108). Les dades indiquen una mitjana mensual de 243 contractes indefinits 

(6,17%) enfront de 3.790 (93,8%). Molts gaudeixen de seguretat al treball, són 

autònoms o funcionaris, a més desenvolupen feines deslligades de la 

dependència del creixement de la demanda a l’estiu. 

Les famílies de 1r de Batxillerat no són representatives del sociograma de 

Benidorm, ni s’inscriuen dins dels estereotips laborals vinculats al turisme. Hi ha 

gran varietat de feines dels pares i mares, l’hostaleria i la restauració no tenen 
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un pes tan gran en l’ocupació dels progenitors, a més no tots són treballs 

precaris dins d’aquests sectors.   

 

 

6.2 Interpretació de l’evolució de les idees de futur. Els seus 

projectes de vida. 

Per comprendre els canvis des de 2n ESO no hem d’oblidar els dispars 

contextos familiars (p.140). A 2n Als treballs que seleccionaven els xics eren 

policia juntament amb futbolista (cap són els xics futbolistes del Batxillerat de 

Lletres), mentre que les  xiques optaven per ser principalment professores i 

metgesses, i en menor número periodistes i veterinàries. Ells destacaven 

l’estabilitat i un bon sou, però cap valorava de la feina que li agradara, aspecte 

que sí era valorat per les xiques. En general, xics i xiques veien els impediments 

en la dificultat d’estudiar i en els diners que calia per a cursar les carreres 

universitàries. Ells assenyalen que possiblement treballarien en determinats 

oficis, perquè el seu pare es dedicava al mateix. Elles es mostraven optimistes 

en poder assolir els seus objectius i reptes acadèmics. 

Aquests desitjos contrastaven molt amb el grup més desafavorit de 2n 

ESO B, les xiques elegien els mateixos treballs que a l’altre grup: professores 

(d’infantil), metgesses i com a diferència moltes policies i perruqueres. El 

realment significatiu era el seu pessimisme perquè es veien com cambreres 

d’habitacions a hotels, cuineres o perruqueres. 

L’institut oferia i continua fent-ho el PQPI (ara FP Bàsica) i el cicle mitjà i 

superior de perruqueria i estètica. Moltes d’aquestes alumnes, realitzaren el 

PQPI i ara es troben al cicle mitjà de perruqueria. Es resignen a perruqueres, 

així com cambrera d’habitacions d’hotels o dones de la neteja, perquè és el 

context immediat que tenen a casa, als cicles oferits a l’institut o a l’economia 

de Benidorm. Les  alumnes de 2ESO A, les més optimistes, també van al mateix 

institut i viuen a Benidorm, aleshores la diferència possiblement està a l´àmbit 

familiar.  
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Totes les alumnes saben que trobaran dificultats en assolir els treballs, 

però les alumnes de 2ESO B, als 12 anys ja havien assumit que no “valen per a 

estudiar” i que el seu rol serà desenvolupar treballs precaris sense formació, no 

qualificats. Justificaven l’elecció de “netejadora o cambrera pels meus estudis, 

no sóc bona”. No es tracta de menysprear els oficis de l’hostaleria, però elles no 

es veuen com sumillers o xefs, sinó a l’esglaó més baix. 

A 2n ESO I (INTEGRA), el grup més desafavorit, les eleccions 

s’assemblaven als altres grups de 2n ESO, volien ser policies, informàtics, 

electricistes, cambrers i cuiners, mentre que l’única xica, volia treballar a un 

jardí infantil o ser perruquera. La principal dificultat que trobaven era que no es 

veien capaços d’aconseguir-ho, de saber fer les feines correctament, el que 

evidencia la seua baixa autoestima. A la pràctica tots es veien desenvolupant 

un treball associat als cicles que s’imparteixen als diferents centres de Benidorm 

(informàtic, cuiner, electricista...), però no de policies, encara que era el treball 

triat en primer lloc per la majoria. Actualment cap estudia, ni va acabar un grau 

mitjà, únicament 1 treballa al negoci familiar. 

 No hi ha dubte que els alumnes de 2n ESO B i I han interioritzat anys de 

fracàs escolar i han limitat les seues aspiracions. 

Al grup de línia, 2n L, amb major nivell socioeconòmic, policia ja no era 

l’ofici preferit per ells, a favor d’enginyer o treballs relacionats amb els videojocs 

(programador, dissenyador i informàtic). Professora també deixava de ser-ho 

entre les xiques –només dues i d’infantil- a favor de biòloga, veterinària i 

advocada. 

Els entrebancs que situaven en el camí per aconseguir-ho eren 

heterogenis, des de la dificultat, les hores d’estudi, el preu de les matrícules... 

En aquest grup molt més que a altres, alguns alumnes assenyalen la crisi com 

impediment, i un alumne que volia ser professor situava l’educació privada i les 

retallades com problema. 

Les principals diferències eren entorn de l’assoliment dels treballs 

desitjats. Com ja hem assenyalat abans, 2n ESO B  i I, compartien preferències 

semblants dels xics per la informàtica, i tots dos grups veien les dificultats en 

les seues capacitats, el que els feia preveure que desenvoluparien treballs no 
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qualificats com a cambrera d’un bar o d’un hotel.... Els alumnes de 2n ESO L, 

també estaven encisats per la informàtica, però volien ser enginyers, 

dissenyadors de videojocs, optar per altre itinerari més llarg i costós que els 

cicles formatius, per aquest motiu veien com problema els diners, els costos de 

cursar una carrera universitària  i els sacrificis d’estudiar. Elles, les alumnes de 

2n ESO L, també  portaven idea de realitzar estudis superiors i,  a més, treballs 

que els permetran més independència i deslligar-se de les activitats 

tradicionalment domèstiques o femenines (cuinar, netejar, l’estètica), ja que 

volien ser biòlogues (investigadores) i advocades. 

Respecte a 2n ESO hi ha continuïtat en algunes feines com professora, 

futbolista, informàtics (gamers, disseny de videojocs).  Aquelles alumnes que 

van triar biologia, ara especifiquen que volen ser metgessa, cirurgiana, 

pediatra, odontòloga. La situació socioeconòmica de les famílies, el seu substrat 

cultural són factors claus en les seues aspiracions, en el que creuen ser capaços 

de poder assolir, però la crisi no té gran incidència en les feines que volen 

realitzar. Així cap xic ha dit banquer o agent de borsa, únicament 1 alumne 

esmenta ADE..   

Les motivacions i raons per estudiar una determinada carrera continuen 

en les xiques de 2n ESO A, ara a 1r d’Humanitats, volen treballar d’allò que les 

agrade, continuar sent professores o si han canviat cap a la psicologia, és per 

gust, perquè les agrada més encara. El que ha perdut força és la idea dels xics 

de treballar d’una feina vinculada amb el treball dels seus pares. Pot ser perquè 

van perdent l’admiració cap al pare i deixa de ser el model, ara prenen cada 

vegada les decisions sobre el seu futur pensant en ells i no deixant-se 

influenciar des de l’àmbit familiar. Sí que sembla que han influït els pares a 

inculcar-los la responsabilitat d’estudiar, fer d’estudiar la seua feina, valorar el 

que fan, ja que els arguments que escoltaven a les seues llars sobre els 

esforços que feien els pares i mares perquè ells pogueren estudiar, estaven 

presents a 2n ESO i continuen ara. Ens responien que una carrera costa molts 

diners, molt d’esforç i sacrificis, i ara continuen aquesta idea i aquest tipus de 

raonaments. Pot ser, és en açò en el poc que ha influït la crisi. La crisi ha 

endurit un camí que ja ho era per se, però continua en un segon plànol dins de 
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les dificultats, comparada amb les “hores d’estudi” o “els diners que suposa”, 

variables que sempre han estat presents. 

 Per últim, però no menys important, el canvi més important de 2n ESO 

cap al Batxillerat és sense dubte l’autoestima de les xiques. Aquelles nenes de 

2n ESO que ens deien “vull estudiar professora, però acabaré a la cuina d’un 

bar” (Anna, 13 anys), “no valc per a estudiar” (Melani, 13 anys)... han 

desaparegut. Ara trobem missatges lluitadors, molt guerrers, com “serà difícil, 

però ho aconseguiré” (Sílvia, 16 anys), “no podré tenir el meu propi gabinet de 

psicologia, però seré psicòloga” (Nídia, 16 anys) o la convicció i aspiracions que 

veiem en les línies del temps de les alumnes dissenyadores de moda (“ser 

reconeguda per la meua feina” (Júlia, 16 anys), “que una empresa aprecie el 

meu treball” o “destacar més als aspectes de la vida” (Andrea, 16 anys). Ens 

deixàrem enlluernar per les diferències de gènere que trobàrem a 2n ESO, però 

el factor amb més incidència era, com hem comprovat, l’estrat socioeconòmic: 

El género es solo uno de los factores que influyen en los resultados educativos 

en las distintas materias. El estatus socio-económico es un factor muy 

importante, de modo que, a la hora de ayudar a los alumnos con pobres 

resultados, además del género hay que tener en cuenta el contexto familiar 

(Eurydice, 2010, p.12). 

 Aquesta positivitat de les noies era inabastable en l’imaginari de les 

alumnes de 2n ESO B. Si Batxillerat és la barrera per “escapar” de Benidorm, 

per no convertir-se en mà d’obra barata, ocupar treballs estacionals... podem 

dir també que Batxillerat és la millor medicina per a l’autoestima de les xiques i 

fer-les creure que poden realitzar els seus somnis. 

En conjunt, tant per a xics com per a xiques, arribar a 1r de Batxillerat 

en Benidorm, també significa assumir un projecte de vida diferent. Com hem 

vist ja en el grup focal i les entrevistes triar aquest itinerari significa renunciar al 

mercat potencial de feines que ofereix la comarca i per tant, en primer lloc anar 

a formar-se fora i possiblement trobar feina allà.  Mentre l’alumnat que no 

continua cursant estudis no obligatoris o s’especialitza en un cicle d’hostaleria, 

de cuina, de cambrer, manteniment d’aparells de refrigeració, calefacció, 
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piscines o en el grau de turisme... compta amb moltes més probabilitats de 

treballar en aquesta economia i per tant viure ací. 

Una altra dada rellevant és que les alumnes tenen també molta convicció 

en les seues possibilitats, no estableixen una esquerda, una bretxa, entre el que 

volen i el que realment els passarà. Són conscients de les dificultats i més 

realistes que els xics, però no arriben a erosionar els seus somnis. 

Podem observar (Annex IV) que en aquests 27 alumnes no hi havia quasi 

diferència entre el que volien ser i el que acabarien fent. Trien les mateixes 

professions o molt similars: canvien jutgessa per advocada, de professora 

d’educació física a professora d’infantil, etc. Les possibilitats econòmiques dels 

pares i mares els transmitien una certa responsabilitat i pressió en fer estudis 

universitaris, a casa esperaven allò d’ells i elles, però també els confereix 

confiança en si mateixa en poder assolir els seus propòsits acadèmics. 

La incidència de la crisi en l’assoliment dels seus treballs de futur era  i 

és insignificant. Ara en Batxillerat la dificultat de les carreres, les notes de tall 

d’accés a la universitat o el preu de les matrícules tenen més rellevància.  

Anar superant cursos els fa ser optimistes, veure la meta cada vegada 

més a prop i sentir-se forts i fortes per arribar al final. Si en 2n ESO, en alguns 

casos pensaven que realment treballarien del que era la seua segona o tercera 

opció, ara, la primera opció desitjada està en comunió amb la professió que 

més possibilitats creuen que tenen.  

En un cas, l’alumna número 1 del grup 2n B (vegeu Annex IV) que es 

contemplava com una opció de futur ser perruquera, malgrat ser la seua 

tercera opció- ara tria com primera opció ser psicòloga i es veu realitzant 

aquesta feina. Aquest grup 2n ESO B era en el que es localitzaven les alumnes 

amb aspiracions com la resta, però que es veien en un futur a un hotel, la cuina 

d’un bar o un saló d’estètica. L’alumna, rara avis, s’ha incorporat al Batxillerat 

Humanístic amb les antigues alumnes de 2n ESO A i en els qüestionaris mostra 

una confiança semblant en les seues projeccions de futur.    
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6.3 Interpretació dels canvis i continuïtats en els culpables i les 

solucions a la crisi. 

Cal recordar que al TFM amb l’alumnat de 2n ESO, existia quasi 

unanimitat en el seu judici en els quatre grups, assenyalant als polítics com els 

responsables de la crisi. Sumant tots els alumnes en conjunt, un 90% de les 

respostes es dirigia cap a ells; mentre que la Unió Europea (70%) era vista com 

la solució, com la institució en la qual confiaven juntament amb la societat 

(28%) i quasi nul·la amb els polítics (2%).  

Les seues solucions a la crisi també eren coherents amb la resposta 

anterior: la reducció del nombre de polítics, castigar la corrupció, fins a altres 

més dures com ficar-los a la presó, ja que els definien com “xoriços” o fins i tot  

un alumne optava per “penjar-los” (sic).   

De forma concreta aquests eren els resultats de cada grup: 

 2n A. Respecte a qui consideraven responsable de la crisi, el 91% 

responia els polítics i el 9% restant als bancs. Cal assenyalar que molts 

alumnes indicaven els dos, però se’ls va recordar que triaren només una 

opció. Lògicament no veien els polítics com la solució, només un alumne 

(4,5%), que va respondre “polítics” com culpables de la crisi va confiar 

en ells, mentre que la gran majoria (86,5%) dipositaven les esperances 

en la Unió Europea i dos (9%) en la societat. 

 2n B, hi havia unanimitat, els setze alumnes d’aquest grup assenyalen 

als polítics com els màxims culpables de la crisi, mentre que la solució 

l’entreveien en l’acció de la societat (50%) i UE (44%) i únicament el 6% 

en els polítics.  

 2n I, quant als responsables de la crisi, el 67% elegien els polítics i el 

33% als bancs. A diferència d’altres grups no confiaven molt en la Unió 

Europea, només un 17%, possiblement desconeixen la institució, però 

també atorgaven el poder de solucionar la crisi a la societat (67%). La 

seua situació socioeconòmica, les seues dificultats, sentir-se fora del 

sistema... explicarien que no confiaren ni en les institucions ni en els 

polítics (16%). 
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 2n L, pràcticament existia consens en el seu judici sobre els responsables 

de la crisi personificats en els polítics (95%); mentre que la Unió 

Europea (60%) era  la institució en la qual confien juntament  amb la 

societat (30%) i quasi nul·la amb els polítics (10%). 

El 85% en Batxillerat els responsabilitza per la situació de crisi i augmenta 

fins al 89% en els 27 nois i noies de Batxillerat, molt a prop del 90% registrat 

quan cursaven 2n ESO. A 2n ESO els donàvem tres opcions tancades per triar 

culpables i solucions, encara que després podien justificar les seues eleccions. 

Els banquers han perdut molt de protagonisme com possibles culpables i el cas 

més significatiu, és el de la Unió Europea, que si abans era vista com la solució, 

ara desapareix. La Unió Europea no és esmentada de manera espontània per 

cap dels alumnes, malgrat tenir rellevància en les vides dels ciutadans. Les 

decisions de la Comissió Europea i del Banc Central Europeu, continuen 

resultant llunyanes i abstractes per a l’alumnat i la ciutadania.    

Si no els donem les 3 opcions (1.bancs, 2.polítics i 3.empreses), les crítiques 

es concentren en els polítics. En 2n ESO el 90% culpava als polítics i ara el 

89%. En termes individuals 24 dels 27 alumnes culpen els polítics,  mentre que 

únicament 1 alumna va culpar als directors d’empresa i hotels, i dos alumnes 

trien els bancs juntament amb els polítics. 

 

Gràfic XI. Culpables de la crisi per als 27 alumnes que han arribat a Batxillerat. 
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Les argumentacions també evidencien el pas del temps, d’aquests quasi 4 

anys. A 2n ESO veien una solució “que PP i PSOE deixen d’atacar-se i s’ajunten 

per eixir de la crisi” (Ernest, 13 anys), mentre que ara seria impossible escoltar 

aquestes respostes perquè demanen “un partit que complira, però diferent de 

PSOE i PP, ja que han demostrat no saber eixir de la crisi” (Ximo, 17 anys).  
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 Taula IX. Responsables de la crisi i solucions a partir de les respostes dels alumnes de 2n ESO al TFM. 
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6.4 Interpretació dels canvis i continuïtats en les solucions als 

problemes de les notícies. 

Al TFM amb l’alumnat de 2n ESO, existia quasi unanimitat en el seu judici en 

els quatre grups, assenyalant als polítics com els responsables de la crisi. Les 

diferències eren mínimes i poc significatives. També les seues solucions a la 

crisi giraven sobre aquests culpables: reduir polítics, vigilar-los més, ser 

implacables amb la corrupció... Només un alumne proposà expulsar als 

immigrants per tenir treball la resta. També “crear treball” era un comodí  que 

utilitzaven com les boles del drac per demanar desitjos amb bones intencions, 

però alguns d´aquests col·lidien amb la complexitat de la realitat, resultant 

molt infantils, com derrocar edificis, perquè així puguen treballar els obrers 

aturats. 

Aquest tipus de preguntes, sobre la seua capacitat d’empatitzar amb els 

protagonistes i de formular propostes per revertit les situacions, les férem en 

2n ESO molt generals: et sembla una situació justa o injusta la contada a les 

notícies? Per què?  

Quant a les preguntes 3 i 4 de les notícies, sobre l’empatia: Creus que et 

podria passar a tu o a la teua família?  Per què? Et sembla una situació justa o 

injusta? Per què?, pensem que ara es troben en l'etapa de construcció i revisió 

de la mateixa identitat personal, una edat en la qual estan conformant els seus 

valors, en la que es produeix el conflicte generacional amb els seus pares, a les 

portes de poder exercir el seu dret a votar... encara que algunes qüestions els 

resultaran complexes és evident que tenen més coneixements que quan es 

trobaven a 2n ESO, per tant la seua "implicació" i interès a empatitzar 

emocionalment amb les víctimes dels desnonaments, les retallades, les 

preferents o els universitaris que marxen –tan pròxims a ells- els ha d'apropar a 

les seues històries.  

Trobàrem respostes a 2n ESO molt interessants, que reflectien medicines 

per a la crisi, que ara han deixat d’estar presents als nous qüestionaris. Un clar 

exemple, com he assenyalat abans, era la demanada d’alguns alumnes d’un 

pacte entre PSOE i PP, una idea que ja no apareix, després de l’emergència dels 
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nous partits i de la crítica al bipartidisme. Ara comprovem que la confiança dels 

i les 27 en els polítics actuals és únicament d’un 7,1%. Com dèiem quan 

analitzàvem les dades dels dos Batxillerats per “nous polítics” no hauríem 

d’entendre estrictament altres fora de PP i PSOE, sembla que amb l’adjectiu 

“nous” apel·len a una neteja de les cares visibles dels partits, aquells i aquelles 

que són corruptes. 

 

 

 

Gràfic XII. Solució general a la crisi per als 27 alumnes que han arribat a 

Batxillerat. 

  

 

La qüestió 5 de l’Annex I, Què proposes tu per solucionar el problema de 

la notícia?, és més complicada de preveure, ja que un major coneixement dels 

problemes significa de vegades tenir en compte més punts de vista que el 

propi, i ser més prudent i timorat a l'hora de formular propostes que puguen 

ser incoherents o ridiculitzades pels altres. Si en els punts 3 i 4 de les notícies 

(Creus que et podria passar a tu o a la teua família?  Per què? Et sembla una 

situació justa o injusta? Per què?) presumíem encertadament que, els 27 nois i 
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noies emetrien judicis de valor, en el punt 5 foren més cautelosos i el volum de 

respostes molt menor. Un 7% no va proposar cap solució a la primera notícia 

sobre els desnonaments; un 25% a la segona sobre la gent aturada que recorre 

als menjadors socials; un 13,3% a la tercera sobre les preferents i un 53% no 

va oferir cap alternativa a l’èxode universitari de la quarta notícia. 

En el grup de 2n ESO A, tots consideraven que els drames de les notícies 

reflectien situacions d’injustícia social, en especial perdre l’habitatge els 

resultava el problema més traumàtic. Una situació insostenible i fatídica “és 

injust si  la gent no pot pagar els deutes, ni troba feina, què pot fer?” (Albert, 

13 anys). La seua indignació els portava a responsabilitzar als culpables: “És 

injust. No puc creure com la gent es deixa la pell per tenir un futur i uns polítics  

f...s de p..a, que no saben organitzar el país. L’únic que saben organitzar són 

els bitllets de 500€ en sobres per als seus amics corruptes. Espanya va bé. Clar 

que sí campió” (Ricard, 13 anys). 

Aquest alumne també recorria al mateix insult i de manera poc encoberta 

com quan veiem als nostres qüestionaris la desqualificació personal a Rodrigo 

Rato.   

Les solucions eren molt heterogènies i encara que els preguntàvem en 

general, vàrem trobar respostes concretes per a cada notícia: “una hipoteca 

assequible” (Marc, 13 anys), “una paga de 200-300 euros al que la necessite de 

veritat” (Gemma, 13 anys), “que els supermercats donen el menjar i no el tiren 

a les escombraries” (Laia, 12 anys), “que baixen impostos i baixen un poc el 

sou als futbolistes” (Carla, 13 anys) i “que retallen les despeses i abaixen els 

impostos” (Clàudia, 13 anys). En el nombre més gran dels casos es limitaven a 

frases com aquestes: “Els polítics han d’obrir els ulls d’una vegada i veure que 

no estan fent res pel país tirant-se la culpa uns a altres. Organitzacions com 

Càritas i Creu Roja, fan més per la gent sense recursos i en canvi ells no 

aconsegueixen res, cada vegada anem pitjor” (Nídia, 12 anys).   

Altres continuaven amb el poder màgic: “que no siguen les coses tan 

cares; i els diners no es fan? Per què diuen que no hi ha. Que en facen més!” 

(Eric, 12 anys). 
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En el seu moment no ens va cridar l’atenció, però només tres alumnes 

deixaren la pregunta de les solucions en blanc. Ara hem vist que dins dels 27, 

que el nombre d’alumnes que la deixen en blanc o responen “no sé”, és molt 

major (10). La prudència, la neutralitat i l’escepticisme són tres constants que 

cada vegada semblen anar associades a créixer, el que ens hauria fet 

replantejar-nos en les nostres aules per què serveixen els continguts, per què 

ens queden en només això i per què/com es traslladen en actituds, en prendre 

consciència. 

La universalitat dels drets i necessitats bàsiques era el principal 

argument en 2n ESO B, però en aquest grup es feia referència, molt més que 

en altres, a què “els rics sempre guanyen” (Luis Alberto, 12 anys), “els rics 

sempre són més rics i els pobres més pobres” (Rodrigo, 13 anys). La situació 

socioeconòmica de les famílies de segur va influir a veure el món polaritzat i ells 

com els desafavorits. 

Les solucions van quasi totes dirigides als polítics i el seu comportament 

il·lícit. De fet molts utilitzen l’expressió “furtar menys”, donant per suposat que 

els polítics furten sempre i tots, a més, moltes respostes tenen un to 

bel·ligerant i violent: “és injust que una persona puga entrar en presó per furtar 

per menjar i no un polític” (Jonathan, 13 anys), “que done cada polític 10000€ i 

els repartirem entre els espanyols i si no els dóna a la presó” (Imma, 12 anys), 

“assassinar als del govern” (Isma, 12 anys), “eliminar la política, no serveix per 

a res” (Neus, 12 anys). 

Hi havia un 10% de solucions supèrflues del tipus donar més treball o 

ajudes fins que acabe la crisi. Únicament una noia inclou als bancs “els bancs 

es queden els diners i no en queden per a les persones” (Àngela, 12 anys).   

Al 2n ESO I, els 6 veien la injustícia més gran no tenir treball. Sobre la  la 

notícia d’aquest tema deien: “em sembla injust que amb 50 anys no li donen 

treball” (Víctor, 14 anys), “és injust no tenir treball i no poder pagar” (Fran, 14 

anys), “injust, cada vegada hi ha més gent aturada i famílies patint” (Carles, 13 

anys), “és injust que un universitari es vaja fora i un estranger treballe ací” 

(Melània, 13 anys). 
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El problema del treball de la segona notícia, a diferència dels tractats a 

les altres notícies, és sense dubte el que més afecta les seues famílies: primer 

perquè els pares i mares ocupen treballs temporals, han canviat molt de treball 

abans i durant la crisi, si és que ara no estan aturats; i en segon lloc perquè 

viuen de lloguer i no tenen diners al banc com per sofrir les preferents, ni per 

ser desnonats, ja que no tenen propietats. 

Les solucions lògicament anaven en la direcció de desenvolupar el 

treball, “ficar més treballs” (Víctor, 14 anys), “que donen més treball i no tant 

per als immigrants” (Kevin, 13 anys), “que gent del carrer que pateix la crisi 

comence a manar” (Melània, 13 anys). Cal destacar que les crítiques o solucions 

de 4 dels 6 alumnes tenien una connotació xenòfoba.  

Al grup de línia, 2n  ESO L, l’alumnat tenia millor nivell acadèmic, 

provenia de les famílies més ben acomodades dels quatre grups, tenien més 

inquietuds,  veien més les notícies i estaven més “connectats” amb l’actualitat. 

De fet hem de recordar que en aquells moments, un any després de les 

eleccions del 20N del 2011, el terreny s’havia preparat per a les retallades, 

semblava que hi havia un caos de polítiques de malbaratament, un terreny 

adonat per rebre de bon gust les retallades tan “necessàries”. 

Moltes de les solucions que proposaven són fruit del context, com “que 

PP i PSOE es facen forts junts, que deixen de perdre el temps i traguen el país 

de la crisi” (Robert, 13 anys), “seguir retallant, d’aquesta forma a poc a poc 

s’anirà recuperant tot els diners que s’han gastat i ens quedarem sense deute” 

(Marc, 13 anys), “suprimir ajuntaments i abaixar el sou als polítics” (Ivan, 13 

anys) i per descomptat, les que estigmatitzen als polítics: “que tanquen a tots 

els polítics a la presó” (Júlia, 12 anys) o “que tornen els diners” (Josep, 13 

anys). El radicalisme d’altres grups desapareix, fins i tot alguns tenien 

missatges positius destacant que “hem de ser solidaris i ajudar-nos entre tots” 

(Sara, 12 anys), “hauríem de posar tots de la nostra part, començant pels 

polítics i després tenir seny quan es compra una propietat, que després passa el 

que passa” (Òscar, 13 anys).  

Les solucions simplistes “donar treball” o “no desnonar” continuaven 

presents, però en trobàvem algunes més precises: “donar diners a les empreses 
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(bancs) a condició que no desnonen” (Alexa, 12 anys), “fer tribunals de justícia 

per a la corrupció política” (Vicent, 13 anys), “baixar la quota de la hipoteca i ja 

pagaran més endavant la diferència quan s’acabe la crisi” (Dani, 12 anys). 

Aquest grup era l’únic que feia referència a les preferents, possiblement 

perquè entenen el contingut de la notícia. No tenim coneixement del fet que 

foren desnonades les famílies, però consideraven que “és injust, que treballes, 

estalvies i el banc es quede els teus diners” (Júlia, 12 anys), “el banc ha de 

donar-los altra oportunitat, encara que no paguen són persones” (Miquel, 13 

anys). 

 Els alumnes de Batxillerat s’impliquen emocionalment, les seues 

respostes demostren ficar-se al lloc dels altres i intentar comprendre les 

conseqüències dures que ha de significar, anar a demanar menjar o la 

frustració de perdre els diners. La seua empatia és major que a 2n ESO, però, 

en canvi, proposen moltes menys solucions. El motiu és la prudència, a 2n ESO 

eren moltes les respostes superficials que únicament pretenien crear una 

situació contrària al problema: si no hi havia treball calia fer-ne, si no tenien on 

viure era qüestió de donar-los cases i si marxaven per treball, amb donar-los 

feina ja no hi haurien d’emigrar... És cert que es redueixen el nombre de 

respostes, però la viabilitat de les propostes és major lògicament amb 16 o 17 

anys que amb 12. En el cas de les preferents cap recorre a la màquina de fer 

diners; un 14% pretén “crear treball” per als aturats de la segona notícia,  

mentre que un 43% sí que opta per solucions simplistes (“crear treball”) davant 

l’èxode universitari. 
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Gràfic XIII. Solucions dels 27 nois i noies a cada problema de les quatre notícies. 

 

 

Denegri (2000) assenyala que hi ha diferents nivells de comprensió del 

pensament econòmic, el que explica les diferències entre 2n ESO i Batxillerat, 

juntament amb altres factors com, entre altres, els treballs dels pares i les 

mares o el context socioeconmic. El primer nivell dels 6 als 10 anys, en el qual 
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els nens i nenes mostren moltes contradiccions en les seues explicacions i 

apel·len a interessos individuals en la seua percepció de la lògica econòmica. El 

segon nivell, denominat del pensament económic subordinat (11-14 años), 

comencen a explicar les relacions i fluxos econòmics sobre la compra –venda-

gùany. I l’ultim nivell: 

El denominado pensamiento económico inferencial, y que 

correspondería teóricamente a la adolescencia tardía y adultez, los sujetos 

son capaces de comprender los múltiples determinantes de los problemas y 

ciclos económicos, incluyendo nuevas variables y adscribiendo al Estado un 

rol más realista y despersonalizado. Con esto aparece sustituida la idea de 

causalidad lineal, propia del nivel anterior, por una conceptualización 

sistémica del mundo económico. 

Este modelo es contrastado en un extenso estudio realizado con una 

muestra de 500 niños y adolescentes chilenos de entre 6 y 18 años (Denegri 

y cols., 2000). Ahí se observó que, contrariamente a lo esperable, un 

importante porcentaje de adolescentes de entre 15 y 18 años (51,3%) 

permanecen en un nivel de pensamiento económico subordinado, lo que 

indica que tanto su nivel de información como de estructuración de las 

ideas económicas es aún rudimentario. En estos jóvenes, la concepción de 

la realidad social se centra en una representación de marcada dependencia 

del Estado con ausencia de la representación de un ciudadano capaz de 

intervenir activamente en los procesos económicos. (Denegri, et. al., 2007, 

p.81) 

 

 La importància de l’aprenentatge inferencial, de la capacitat de relacionar 

i donar sentit a factors que entre tots expliquen un fenomen, l’actitud dels 

protagonistes, la resposta davant els canvis… potser açò, és el que explica per 

què 10 minuts després de llegir la notícia 3 del qüestionari sobre les preferents,  

no saben definir el concepte, quan se’l preguntem directament al vocabulari.  

Amb l’aprenentatge memorístic poden resoldre preguntes lineals, de forma 

espontània, però quan entren més factors en joc o preguntes de futur, que els 

fan considerar hipòtesis, alterar alguns factors, preveure canvis en les variables 

que coneixen de memòria, les dificultats resulten insuperables si s’han limitat a 

memoritzar i no a comprendre: 

A veces, ante nuestra pregunta vemos al sujeto luchando con el 

problema e intentando encontrar una salida para la contradicción que 

nosotros le acabamos de hacer patente, o tratando de encontrar una 

explicación para un aspecto del problema que nunca había visto. 

(…) Pero esto, si pretendiéramos evitarles a los chicos ese trabajo de 

elaboración personal. Y les explicáramos directamente a los siete u ocho 

años cómo funciona la sociedad, cómo funciona el sistema económico, o la 

representación territorial en el Senado, con seguridad no lo entenderían 
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porque no disponen de los medios intelectuales necesarios  para ello. Lo 

que sí podríamos conseguir es que nos repitieran una serie de fórmulas 

pero que serían vacías  para el niño, que carecerían de sentido en ese 

momento y que, por ello, se olvidarían pronto. (Delval, 1987, p.32) 

 

 

6.5. Interpretació de la contextualització cronològica de 

les notícies.  

Al TFM, facilitàvem a l’alumnat una llista que havien de relacionar amb el 

tema de cada notícia: manca de treball, pèrdua dels estalvis al banc, pèrdua de 

l’habitatge i empobriment de la població. Aquests titulars havien d’associar-los 

amb cada notícia i després assenyalar si es tractava d’una causa o 

conseqüència de la crisi. De manera que la notícia 1 es relacionava amb la 

pèrdua de l’habitatge, la 2 tractava sobre l’empobriment de la població, la 3 

amb la pèrdua dels estalvis al banc i la 4 la manca de treball. 

 Ara podrem establir l’analogia, la comparació en aquests dos aspectes 

relacionats amb la comprensió i dimensió temporal de cada notícia dins del 

fenomen de la crisi. Tres anys després les seues capacitats cognitives són 

majors, així com el domini de les categories temporals: causa, conseqüència, 

simultaneïtat... per tant, l'encert a identificació de les notícies, la seua relació 

cronològica amb el desenvolupament de la crisi serà major, així com hem 

comprovat que els seus raonaments són més ben argumentats des de 

justificacions de tipus econòmic, polític, històric... i també moral. 

Recordem, els nens i nenes de 2ºESO A van identificar en general 

correctament els problemes tractats a les notícies: notícia 3 (pèrdua dels 

estalvis al banc, 95% encerts) i 1 (pèrdua de l’habitatge, 91% encerts); per 

contra la 4 (manca de treball, 13% encerts) i la 2 (empobriment de la població, 

13% encerts) els varen resultar confoses. Només dues alumnes contestaren 

correctament el tema de les 4 notícies, el que ens demostra la dificultat que els 

i les suposava.  

La “manca de treball” i “l’empobriment de la població” estaven en part 

relacionades, de fet en el relat sobre les dificultats que passa la gent que ha de 

recórrer als menjadors socials, es narra el cas de Mariona “tengo cincuenta 

años y con esa edad ni te miran para darte trabajo” que se la defineix com 
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“parada de larga duración”, testimoni i descripció que explica que identifiquen 

el tema amb la manca de treball, malgrat que no és la resposta correcta guarda 

relació. 

A l’hora de situar les notícies com a causes de la crisi o conseqüències, 

en la primera tots menys un alumne, un 95%, identificaren “la pèrdua de 

l’habitatge” com una conseqüència. Els desnonaments són la conseqüència més 

dramàtica socialment per a les famílies des que es va produir la crisi. L’èxode 

de joves a l’estranger explicat a la notícia 4, era clarament vista com una 

conseqüència per l’alumnat (77%). Molt semblant és el percentatge d’alumnes 

(72%) que veren l’assistència als menjadors socials com una conseqüència de 

la crisi. En canvi la notícia en les que s’exposava una causa de la crisi, no va 

resultar tan evident. En primer lloc el 64% dels alumnes considerava que les 

preferents eren una conseqüència de la crisi. Aquest 64% que identificava 

erròniament les preferents com una conseqüència de la crisi, desconeixia què 

són les preferents, ja que al vocabulari la deixava en blanc. 

 

 

 

Identifiquen 

correctament el tema 

de les notícies 

 

Alumnes 2º ESO 

 

 

27 Alumnes 

1r Batxillerat 

 2A 2B 2I 2L 

Notícia 1 91% 81% 100% 90% 100% 

Notícia 2 13% 31% 0% 0% 93% 

Notícia 3 95% 94% 100% 95% 86% 

Notícia 4 13% 31% 0% 0% 91% 

Taula X. Percentatge d’encert en la identificació de les notícies. 
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Assenyalen correctament 

si és una causa o 

conseqüència 

 

Alumnes 2º ESO 

 

 

27 Alumnes 

1r Batxillerat 

 2A 2B 2I 2L 

Notícia 1 95% 95% 83% 95% 100% 

Notícia 2 72% 72% 34% 70% 100% 

Notícia 3 64% 36% 83% 60% 86% 

Notícia 4 77% 77% 83% 70% 91% 

 

Taula XI. Encert en la contextualització del tema de les notícies en relació a la 

crisi 

 

 

L’alumnat de 2ºESO B també identificava erròniament el tema de les 

notícies 4 i 2, només un 31%  encertava. Les notícies 3 (94%) i 1 (81%) els 

resultaren fàcils de relacionar amb els temes que els oferirem. 

Els resultats a l’hora d’establir la relació cronològica de les notícies amb 

la crisi eren en la mateixa direcció que el 2ºESO A. El 95% identificava 

encertadament la notícia 1 com a conseqüència de la crisi, un 72% la segona i 

77% la tercera.  Els pitjors resultats eren a la 3 amb només un 36%. 

Els nois i la noia de 2n ESO I, com a la resta de grups advertien els 

problemes de les notícies 3 (pèrdua dels estalvis al banc, 100% encerts) i 1 

(pèrdua de l’habitatge, 100% encerts); per contra la 4 (manca de treball) i la 2 

(empobriment de la població) eren errades per tots, el que evidencia com hem 

assenyalat abans que aquesta demanava una precisió més acurada. 

La notícia 1 referent als desnonaments era una causa per a la major part 

(83%) la notícia 3, la pèrdua dels estalvis als bancs, i la 4, l’empobriment de la 

població, eren una conseqüència (83%), mentre que només el 34% sabia veure 

que a la segona, l’empobriment de la població era una conseqüència. 

Per últim 2ESO L, com la resta dels altres grups malinterpretaven, el 

tema de les notícies 2 i 4, creuant les respostes, cap alumne va saber assignar 
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el tema d’aquestes dues notícies, per contra la notícia 3 (95%) i 1 (90%), les 

resolgueren correctament. En aquest grup calia destacar el seu alt grau 

d’encert a l’hora d’entreveure la relació circumstancial amb les notícies, un 45% 

de la classe va saber discernir en totes les notícies si es tractava d’una causa o 

conseqüència de la crisi. Així el 95% encertava quan establia que els 

desnonaments eren una conseqüència de la crisi, el 70% ho feia correctament 

a la notícia 2, 4 i  únicament baixava el percentatge a la notícia 3 amb un 60% 

d’encerts. 

 En Batxillerat l’encert dels 27 nois i noies en la identificació de les 

notícies és més del 90% en la 1, 2 i 4 i això que ara no tenien opció d’elegir 

entre quatre possibilitats, sinó que es tractava d’una pregunta oberta que 

havien de definir ell i elles. Les seues majors capacitats de comprensió els 

permeten discernir la informació amb major precisió, a més a més, els temes de 

política i economia és normal que els desperten més interès ara que fa uns 

anys.  

 La notícia més difícil els ha resultat la 3 (86%) sobre les preferents, és la 

que més els costa identificar, ja hem vist com “preferent” era un dels conceptes 

més difícils de definir. 

 

 

 

6.5 Interpretació del domini dels conceptes sobre la crisi i el 

seu àmbit d’ús. 

Al TFM els vàrem agrupar en tres categories: conceptes coneguts i que 

dominaven, conceptes que escoltaven i conceptes que desconeixien (Annex V). 

Els resultats eren els següents: 

 

 A) 2n ESO A 

 Els conceptes coneguts a 2º d’ESO eren: atur (95%), deute (91%), 

hipoteca (82%), desnonament (67%), retallada (58%), menjador social (45%) i 

el personatge d’Àngela Merkel (27%). A més en el cas de l’atur, deute i 

hipoteca, els que no sabien definir els termes, assenyalaven que sí que els 
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escoltaven però no els concretaven bé. Es tractava de conceptes que 

associaven als mitjans de comunicació, a la televisió i als programes de notícies, 

únicament hipoteca (54%) i retallada (22%) indicaven escoltar-los, a més de a 

la televisió, al context familiar i a l’escola respectivament. Malgrat que nosaltres  

els donàvem l’opció general de “mitjans de comunicació”, responien televisió en 

la majoria de casos. Cap alumne dels quatre cursos va respondre “internet”, 

únicament un alumne citava A3Mèdia, el portal de continguts multimèdia que 

en resum permet veure la televisió pel web. 

Els més escoltats per a ells, però que no eren capaços de definir 

correctament van ser: atur (4% l’escolta, però no sap definir-lo), retallada 

(36%), desnonament (18%), prima de risc (18%), tipus d’interès (18%), 

Àngela Merkel (13%) i Estat del benestar (4,5%). 

 

B) 2n ESO B 

Els conceptes que coneixien els i les alumnes a 2ºESO B  eren: atur 

(69%), desnonament (56%), deute (50%), hipoteca (31%), Àngela Merkel 

(37%), pràcticament els mateixos que l’alumnat de 2ºESOA. La diferència 

estava en el fet que altres conceptes que eren definits al grup A, ara només 

eren escoltats: retallada (50%), rescat financer (37,5%), prima de risc (25%) i 

la gran majoria eren totalment desconeguts: preferent, tipus d’interès i Estat 

del benestar, tots en un 100%.  

El context en el qual escoltaven els conceptes era fonamentalment la 

televisió, però assenyalaven hipoteca a casa i retallada a l’escola. L’escola 

pública és una de les grans perjudicades per les polítiques d’austeritat, als 

centres es realitzaren campanyes de protesta, gran nombre de professors 

acudien els anomenats “dilluns negre” amb samarretes amb el lema “No a les 

retallades”, a més de ser un tema que s’explicava a l’alumnat... 

 

C) 2n ESO I 

En 2ºESO I, l’alumnat coneixia: atur (66%), retallada (50%), 

desnonament (50%), deute (33,4%), hipoteca (33%), Àngela Merkel (17%) i 

rescat financer (17%). A diferència d’altres grups dos alumnes definien atur, 
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com “ajuda” i “el que cobres quan no treballes”, molts dels seus pares i mares 

en trobaven en aquesta situació. Aquests conceptes, atur (33%), retallada 

(50%), deute  (33%), hipoteca (33%), desnonament (17%) i prima de risc 

(17%), eren escoltats per la resta encara que no sabien definir-los amb 

propietat. La resta de conceptes els resultaven totalment desconeguts. Aquest 

grup amb alumnat absentista i que pertanyia a famílies desafavorides obtenia 

els pitjors resultats, las carencias culturales generadas por entornos 

socialmente desfavorecidos y la ausencia de enseñanza económica en la 

escolaridad primaria, parecen ser aspectos que han influido negativamente en 

la construcción del pensamiento económico de los escolares (Travé i Delval, 

2009, p.14). 

 

 

D) 2n ESO L 

Els nois i noies de 2n L, els conceptes que coneixien eren: atur (80%), 

retallada (55%), deute (75%), hipoteca (80%), a més de definir la persona 

d’Àngela Merkel (75%) -de fet hi hagué qui la va definir com “la  president 

d’Alemanya, però que realment mana a la UE”- desnonament (75%) i menjador 

social(75%). Cal destacar rescat financer (25%) i prima de risc (40%) com els 

conceptes que escoltaven sovint, encara que només un 30% i 10% 

respectivament. A diferència d’altres grups un 25% va definir tipus d’interès, en 

canvi com la resta de les altres classes, el terme preferent no els era conegut i 

quan el definien ho feien en termes erronis: “que va davant”, “que té més 

drets”. Ni després de llegir una notícia que tractava sobre el tema, milloren els 

resultats.  

El context on familiaritzaven aquests conceptes era majoritàriament la 

televisió, assenyalaven els programes d’informació i notícies i fins i tot el nom 

d’alguns com Así  nos va, El hormiguero 3.0, El intermedio, La hora de José 

Mota... 
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E) El domini dels conceptes en Batxillerat. 

Actualment ha millorat el número i la qualitat de les definicions dels 

conceptes que abans els resultaven difícils. També ha millorat –fins a quasi el 

100% d’encerts-  en el cas dels que eren més fàcils. 

Pensàvem que altres conceptes i protagonistes com prima de risc o Àngela 

Merkel, que ja no estan tan presents en l’actualitat, era possible que els 

sonaren menys o que no els definirien correctament. Retallada, en canvi 

continuava sent un concepte vigent i en especial hipoteca, deute i atur. Dels 

esmentats prima de risc és l’únic que continua sent molt difícil de definir, 

únicament un 9% ho fa correctament. 

En els conceptes complicats, els que menys dominen, estan ben resolts 

pels alumnes que fan Economia. Veiem una situació semblant a 2 ESO. En 

aquell moment els alumns de 2n ESO L, que presentaven un millor nivell 

acadèmic dominaven més conceptes que la resta, el motiu era el seu ritme 

d’aprenentatge que permetia al professorat vincular més els coneixements amb 

la realitat i actualitat política i econòmica. A més aquests conceptes els 

associaven a l’IES, a les classes. També podem intuir que els seus pares i 

mares amb major formació tenen alguna influència, despertant l’interès dels 

alumnes, conversant aquests temes, seleccionant uns programes de televisió 

sobre altres, etc.  

Ara en Batxillerat augmenta la influència de les classes en l’aprenentatge 

dels conceptes difícils, el 90% dels alumnes que encerten i defineixen amb més 

propietat conceptes com “prima de risc”, “estat del benestar”, “preferent”, són 

del Batxillerat d’Humanitats i cursen les assignatures d’Història Contemporània i 

de modalitat com és Economia d’Empresa. 

Aquesta diferència la corroborem al comparar dins dels 27 en els 

conceptes més difícils sobre economia: 

a) els resultats dels 10  nois i noies que cursen el Batxillerat d’humanitats, 

l’assignatura d’Història Contemporània i a més Economia i 

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, respecte a  

b) els 12 que cursen el Batxillerat de Ciències amb les optatives de Dibuix 

Tècnic-Biologia o Dibuix Tècnic i Física o Biologia i Física. 
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Gràfics XIV. Domini dels conceptes econòmics d’acord amb les assignatures 

que cursen. 
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En 2n ESO la polarització socioeconòmica entre les famílies era molt 

accentuada, la distància entre 2n L i 2n I per exemple, però en Batxillerat són 

grups més homogenis, per tant si hem eliminat la variable del context familiar i 

encara es manifesten les diferències en aquests conceptes més tècnics, per tant 

el factor acadèmic, la influència de les classes d’Economia i Història, és revella 

com clau en l’aprenentatge i domini dels conceptes. Aquesta podria ser una 

interpretació lògica, així únicament 9 alumnes varen assenyalar el centre 

educatiu (IES, a classe) com el context on escolta els conceptes en el primer 

qüestionari de desembre, nombre que es va multiplicar en els nois i noies 

d’Humanitats a la fi del curs, quan vàrem passar altra vegada el mateix llistat 

de conceptes socioeconòmics. 

Hi ha un canvi important en el context de procedència i és que ara ja no 

citen programes de televisió concrets, sembla que la crisi ja no és un tema 

d’entreteniment i que es va esgotant el filó. 
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CAPÍTOL VII. 

DISCUSSIÓ DELS 

RESULTATS. 

COMPARACIÓ AMB 

ALTRES RECERQUES. 
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El propòsit d’aquest apartat és comparar les respostes de l’alumnat de 

batxillerat del nostre institut amb els resultats de recerques semblants sobre el 

domini dels conceptes econòmics, la confiança en el futur i en els seus futurs, la 

influència del gènere en aquests projectes de vida, etc. Per fer aquesta 

comparació tindrem en compte les característiques econòmiques, socials i 

familiars de l’alumnat de l’institut que ha participat en aquesta recerca, ja que si 

hem vist que entre els nois i noies de 2n ESO i Batxillerat de la comarca hi ha 

diferències molt accentuades, comparades amb altres contextos encara 

s’agreujaran. 

 

 

 

7.1. Discussió amb altres recerques sobre el futur i la influència del 

gènere. 

La  confiança dels nostres nois i noies en el futur és plena, creuen en poder 

assolir el que s’han proposat. La recerca d’Anguera (2012) realitzada en els 

primers anys de la crisi, mostrava que les dificultats del context no els ha 

afectat a l’hora de dissenyar els seus plans vinents, són optimistes en complir 

els seus projectes vitals, laborals o emocionals.    

 La investigació d’Anguera (2012) realitzada a més de 50 alumnes de 3r 

ESO, il·lustra unes dades molt semblants a les dels nostres 68 nois i noies de 1r 

Batxillerat: la convicció de poder treballar d’allò que han estudiat, que els 

agrada i que, a més, està ben remunerat. Unes dades molt optimistes a totes 

dues recerques, ja que no hem d’oblidar que dins dels nostres alumnes un 

important número es veun triomfant al món del futbol quan en 18 anys 

continuen jugant en categories juvenils regionals. 
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Opció A Opció B Opció C Opció D 

Treballant en una feina 
per la qual has estudiat i 
amb un sou adequat. 

Treballant en una feina 
per la qual has estudiat i 
amb un sou baix. 

Treballant en un  ofici 
que no t’agrada i mal 
remunerat. 

Feina inestable, temporal 
o parat/da. 

Gràfic XV. Com s’imaginen la vida laboral? (Anguera, 2012, p.180). 

  

 

Les nostres dades són un poc més optimistes, però hem de tenir en 

compte que estem comparant 3r d’ESO amb 1r Batxillerat i no hi ha dubte que 

superar l’ESO ha de ser una injecció d’autoestima i convicció per a l’alumnat. El 

somni, el projecte de vida, el veuen un poc més a prop. Així mentre que 6 

alumnes són molt negatius, nosaltres únicament registràvem dues noies: una 

alumna als qüestionaris i l’altra indirectament, ho manifestava a l’eix cronològic, 

però no al qüestionari. D’igual manera, si sumem el 79% d’optimistes i el 17% 

de moderats optimistes,  quasi coincideix amb el nostre 98% d’alumnes que 

confien treballar del que volen. 

Segons aquesta classificació, l’alumnat que no ha arribat a Batxillerat, 

concretament els d’INTEGRA, sabem que avui en dia es troben a l’opció D. 

La tesi doctoral de Carles Anguera (2012) sobre com pensen el futur 

també mostra el convenciment de l’alumnat de les majors dificultats de 

partida que tenen les dones i de la pretensió de la igualtat com un desig de 

futur, tal com veiem als comentaris del seu alumnat:  2050, es podria arribar 

a cobrar el mateix sou que els homes; 2050, dones presidentes a tot el món; 

2060, més dones en alts càrrecs (presidentes); 2150, més increment del sou 
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de la dona; 2200, tindran llocs de treball importants; que les dones juguin 

papers més importants a la política (Anguera, 2012, 274-275). 

 Armento (2003) compara les diferents aspiracions laborals i les 

dificultats que pensen els nens i nenes de 5 a 12 anys: un grup estava 

compost per alumnes afroamericans que pertanyien a un estrat 

socioeconòmic baix i assistien a una escola d’un barri marginal, mentre que 

l'altre, l’integraven alumnes blancs d'una escola privada en un barri luxós i 

que gaudien d'un nivell socioeconòmic alt. Malgrat tractar-se d’un grup 

d’alumnes fins als 12 anys, lluny dels nostres de Batxillerat, es pot veure que 

els resultats guarden similituds amb el nostre alumnat, quan eren nens i 

nenes feien 2n ESO amb 12 anys; i algunes conclusions es pot estendre al 

curs de 1r Batxillerat, ja que les aspiracions laborals, igual que els discursos 

de gènere s’interioritzen de ben menuts. 

L’alumnat més desafavorit de la recerca d’Armento (2003) enumera com 

professions desitjables, treballs no qualificats, que no demanen formació en 

un 40%, mentre que els de barris residencials no consideren cap treball no 

qualificat, però en canvi trien treballs com a actor, artista, director de cine 

(relacionats amb les arts) o esportista, en una relació del 30% enfront del 

2% en les respostes dels nens de barris marginals. En la nostra recerca ho 

observem en les dissenyadores de moda i els que vinculen la seua vida a 

l’esport, bé siga com futbolistes, bé com a entrenadors. 

També cridava l’atenció que el 28% de les xiquetes dels barris 

residencials mencionaren oficinista (secretària, caixera o venedora) el que 

mostra que els estereotips de gènere són transversals a la classe 

socioeconòmica, però en la nostra recerca observem que les alumnes de 

Batxillerat elegien professions tradicionalment realitzades per les dones com 

professora, però això no vol dir que siguen treballs no qualificats. Almenys 

s’igualen les professions de xics i xiques en ser de formació superior. 

 Definiem aquestes professions feminitzades (psicòloga, professora, 

pediatra...) vinculades a l’ensenyament, la cura o la preocupació pels altres 

com vocacionals. En aquesta direcció les alumnes argumentaven l’elecció de 

la següent manera, amb raons emocionals: “que t’agrade”, “estigues 
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còmoda”, “sigues feliç”, “t`ompli”, etc. La professora Armento (2003) també 

assenyala les respostes positives de les xiques de la seua recerca a la 

pregunta,  per què treballen les persones?: 

La gente también se lo «pasa bien» trabajando. La gente trabaja 

«para disfrutar», «por placer», «para divertirse» y «para pasar un buen 

rato». Estas respuestas surgieron de las niñas del barrio periférico que 

mencionaron el factor «diversión» con mayor frecuencia que los niños de 

los otros grupos. La «diversión» no fue mencionada por los niños y niñas de 

la ciudad hasta 7º, pero ya apareció en 3º en las niñas del barrio periférico 

(p.16). 

 

 Les diferències de gènere són apreses de ben xicotets i xicotetes. 

Els estudis als EUA (Correll, 2001, 2004) i a Europa (Huguet i Régner,  2007) 

reforcen  aquesta idea, i en la nostra recerca, com es pot observar en el quadre 

dels 27 supervivents, comprovàrem que hi ha pocs canvis des de les preferències 

de 2n ESO fins a les actuals a 1r Batxillerat. En alguns casos ha canviat, però 

podem dir que continua sent de la mateixa família: de jutgessa a advocada; 

d’informàtic a animació de videojocs o d’entrenador de futbol a futbolista, etc. La 

professió a la qual es volen dedicar a 1r de Batxillerat està entre les 3 que 

seleccionaren a 2n ESO. 

La importància de les primeres etapes resulta clau en les feines que es 

veuen desenvolupant i l’autopercepció de les seues competències, en què 

consideren que són bons. En aquest sentit aprofundeixen  les recerques als EUA 

sobre la influència dels discursos de gènere. Concretament la recerca de Correll 

(2004) a partir d’una mostra de 80 alumnes de primer any de carrera es planteja 

la percepció de la competència matemàtica, com s’autoavaluen els alumnes i les 

alumnes en matemàtiques. La concepció que tinguen sobre les seues habilitats 

amb les matemàtiques condicionarà les seues decisions sobre cursar una carrera 

d’enginyeria, matemàtiques o de ciències físiques: 

The career choice process occurs throughout the life cycle as 

individuals make a series of decisions that have occupational consequences. 

Sociologists who examine the processes by which individuals choose 

careers have focused primarily on later stages when individuals actually 

choose to enter jobs rather than on the decisions to move into activities at 

earlier stages on the paths leading to specific careers. However, as noted 

above, gender differences in the selection of activities that constrain 

occupational choices often occur earlier in the life cycle. This is especially 

evident in the case of professions like engineering, where a college degree 
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in the field is necessary to pursue a career. Due to the sequence of required 

classes, the decision to pursue a degree in engineering or the physical 

sciences must usually be made during the first or second year of college. 

Further, those who fail to take advanced-level math classes in high school 

are highly unlikely to select college majors in science, math, or engineering. 

Since gender differences in the selection of activities relevant to careers in 

these fields emerge as early as high school, it is important to examine 

decisions made at this stage in the life cycle (Correll, 2001, p.1693). 

  

        

Les persones associen per a unes professions unes determinades 

competències, si es reconeixen bons en aquestes tasques consideren que seran 

aptes. Per aquest motiu era important a l’estudi de Correll  (2004) conèixer com 

s’autoavaluaven els xics i les xiques en la seua competència matemàtica i 

també verbal. Es va observar que xics amb les mateixes qualificacions que les 

xiques en els tests de matemàtiques, es consideraven millors amb els números, 

mentre que les xiques infravaloraven les seues competències matemàtiques, 

malgrat tenir igual o millors puntuacions. Per contra les xiques sobrevaloraven 

les seues capacitats verbals respecte als xics.  

El macro estudi als 27 països de la Unió Europea en 2010 (EURYDICE, 

2010) corrobora les dades a l’àmbit europeu: les noies es consideren millor en 

lectura i s’infravaloren en matemàtiques, mentre que en ciències obtenen uns 

resultats similars, encara que hem comprovat que als nostres Batxillerat la 

presència de noies és menor a l’itinerari de ciències: 

Las diferencias de género más pequeñas en rendimiento escolar se 

dan en ciencias. A pesar de que el rendimiento de las chicas es equivalente 

al de los chicos en la mayoría de los países, su autoconcepte en este campo 

es más débil que el de ellos, o en otras palabras, las niñas parecen tener, de 

media, menos confianza en sus capacidades científicas que los chicos. Sin 

embargo, el interés por las ciencias de chicos y chicas es similar; y no 

existen diferencias globales entre chicos y chicas en la motivación para 

utilizar las ciencias en sus estudios o trabajos futuros. No obstante, en todos 

los países europeos el número de chicas que consideran la lectura como 

una actividad importante supera ampliamente al de chicos (p.11). 

 

Aquestes percepcions sobre les competències d’uns o altres no són 

biològiques sinó culturals i responen a una pressió de l’ambient que acaben per 

interioritzar a la seua autoestima i vàlua. Nosaltres no hem preguntat a les 

alumnes si trien humanitats per escapar de la fòbia a les matemàtiques, no hi 
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ha estudis al respecte, però d’igual manera que fa anys hi havia gent que 

cursava Ciències per no cursar Llatí, ara ocorre el camí contrari amb les 

Matemàtiques. Són consideracions sense fonament científic, ni dades –de 

moment- per corroborar-ho,  però si mirem les justificacions de per què triaven 

aquestes feines, veurem que sí que tenen aquestes percepcions: les 

psicòlogues recorrien a les seues competències verbals i comunicatives (“se 

aconsellar a la gent”, “se’m dóna bé escoltar”), les professores al seu tacte o 

empatia (“sempre se m’han donat bé els xiquets”), les dissenyadores 

emfasitzen la seua creativitat, els futbolistes les seues capacitats omnipotents, 

els dissenyadors de videojocs o metges ni s’ho qüestionen, són bons a la força, 

ja que guanyaran molts diners, etc.  

Les justificacions que donen els nostres grups de 1r Batxillerat mostren 

resultats molt semblants als de la recerca de Padilla, García i Suárez (2010) a 

una població de xiques i xics en acabar 4ºESO, és a dir, només uns mesos 

menys que els nostres: 

En nuestro estudio, las diferencias significativas entre ambos sexos se 

han encontrado en las valoraciones del propio rendimiento en Lengua y 

Literatura, Biología y Geología y Educación Plástica y Visual, siendo más 

positivas para el grupo femenino. Por su parte, el grupo de varones se 

considera mejor en materias como Matemáticas, Educación Física y 

Tecnología, si bien en todos estos casos la diferencia es importante pero no 

significativa. (p.511). 

 

No es tracta únicament d’aptituds biològiques com moltes vegades es vol 

justificar als esports, sinó també actitudinals, han adoptat, interioritzat, rols 

culturals.  Fins i tot de vegades es considera que ser emocional pot ser un 

entrebanc o una qualitat negativa per a algunes feines, així tenir sang freda, no 

tremolar-te el pols, no tenir empatia són qualitats/prejudicis que es poden 

associar als homes i emfasitzar en professions com un jutge implacable, un 

cirurgià amb nervis de ferro, un corredor de Borsa que és un tauró despietat en 

obtenir beneficis:  

For example, if it is widely believed that, to be successful, surgeons 

have to be able to maintain emotional distance, and men are thought to better 

than women at maintaining emotional distance, then the model could be 

employed to understand the continued male dominance of the specialty of 

surgery within the field of medicine. (Correll, 2001, p.1725). 
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Aquesta  masculinització de les enginyeries i de les ciències en general és 

perversa quan s’acompanyen de retribucions majors i millor consideració social. 

Les alumnes de 2n ESO ens deien que elles no servien per a estudiar, però 

potser les nostres alumnes de 1r Batxillerat, si les haguérem preguntat, ens 

dirien també: nosaltres no servim per a estudiar ciències o matemàtiques, o 

millor dit com mostren els estudis de Correll (2001, 2004) i Huguet i Régner 

(2007) no tenim -creiem que no- competències per fer-ho. Per tant en tenim    

-competències- per a dedicar-nos a la cura dels altres (Camps, 1998; Subirats i 

Brullet, 1988; García, Padilla i Suárez, 2009), d’acord amb els estereotips 

sexistes de la nostra societat (Ramírez, 2014). 

 La nostra Taula VI. Eleccions professionals dels nois i noies de la (p. 

156) mostrava com hi ha unes feiens per als nois i altres per a les noies, però 

no succeís únicament amb els graus universitaris. Com hem dit els discursos de 

gènere són transversals i així aquesta masculinització i feminització d’alguns 

treballs s’estén també als cicles formatius. Si veiem les dades de l’Instiuto de la 

Mujer (Grañeras, Boix, Savall i Vaillo, 2009) ens adonem de la mateixa situació. 

Si al nostre estudi professions com professora o psicòloga eren triades per elles 

i les enginyeries i la informàtica per ells, ara podem observar que en el cicle de 

manteniment de vehicles autopropulsats, mecànica o electricista, l’aula està 

integrada en més d’un 90% per xics; mentre que en imatge personal (96%) i 

serveis socioculturals (91%) o tèxtil, confecció i pell (83%) a la comunitat la 

presència femenina és majoritària. És fàcil associar en la mateixa branca de 

coneixement i inquietuds; per una banda, a les nostres psicòlogues, professores 

d’infantil, magisteri i educació especial amb el cicle de servesi socioculturals; i 

per altra a les nostres dues dissenyadores de moda amb les del cicle de tèxtil, 

confecció i pell. 
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Gràfic XVI. Distribució percentual de l’alumnat matriculat en els cicles formatius del Grau 

Superior el curs 2006/2007 (Grañeras et al.,  2009, p.81). 
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Són feines, les feminitzades, que continuen estant molt lligades a la feminitat a la 

cura dels infants o dels altres. Aquest és un dels sostres de vidre que resulten invisibles 

fins al punt d’interioritzar-los les dones quan són ben petites:   

Parece que quienes han cuidado y siguen haciéndolo en la actualidad tienen 

género femenino y número singular. A pesar de encontrarnos en el siglo XXI y de que la 

igualdad de género se ha convertido en un discurso políticamente correcto, generalizado 

e indiscutido, los avances en relación a una equitativa distribución de las tareas del 

cuidar son todavía ínfimos. Más bien parece que la situación de desigualdad en el 

reparto de las tareas de cuidado, en lugar de haber mejorado con el paso de los años, ha 

empeorado. (Comins, 2009, p.84). 

  

Un altre sostre és la maternitat. Les alumnes són conscients de la importància de 

prendre la decisió: hi ha molt poques alumnes que no volen tenir fills, però les que ho 

desitgen situen el fill el primer als 28, molt semblant a les dades actuals d’EUROSTAT 

(2015).   

 

 Gràfic XVII. Edat de la mare amb el primer fill. Elaboració pròpia a partir d’EUROSTAT (2015). 
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Debemos destacar que la maternidad parece ser que ha dejado de ser “una 

obligación” para estas chicas para pasar a ser “una opción” vital. A pesar de que el 

significado de la maternidad cambie para estas chicas, ellas tienen muy en cuenta este 

rol en la configuración de sus planes de vida, por tanto, no lo obvian sino que lo 

posponen para un momento futuro, en el “suponen” que contarán con las situaciones 

vitales y profesionales deseadas (Padilla, García i Suárez, 2005, p.943). 
 

 

Cal recordar que a les línies vitals dels xics, no apareix tenir fills, és substituït 

per tenir una família. Mentre que en les xiques se situa el primer fill sobre els 28 anys, 

perquè ja hauran finalitzat el període de formació i hauran començat a treballar, en els 

xics és indiferent en què moment comptaran amb una família. En converses privades 

ens diuen més enllà dels 30, quan tinga estabilitat laboral i porte una vida més 

calmada. Cap xic es planteja la paternitat com una trava o un parèntesi en la seua 

vida professional, cap pensa a estalviar abans per demanar-se un any sabàtic i 

dedicar-se a la cura del nadó. Com veiem són interpretacions dels futurs, asuncions de 

responsabilitat, molt diferents. 

 
 
7.2. Discussió amb altres recerques sobre els culpables i les solucions a la 

crisi. 
 

 L’any 2011 es realitzaren des d’INJUVE (2012) més de 1.000 entrevistes a joves de 

15 a 29 anys, amb la línia temàtica Jóvenes, Actitudes Sociales y Políticas y Movimiento 

15-M. Les qüestions que se’ls van preguntar tenien coses en comú amb les de la nostra 

recerca, com el grau de satisfacció amb el funcionament de la democràcia, els aspectes 

fonamentals que ha de tenir un polític, l’opinió sobre el 15M i les mobilitzacions socials. 

Si comparem el grup de 15-19 anys amb el nostre alumnat de 16-18, podem veure 

que el 60% destaca l’honradesa com la principal qualitat d’un bon polític, a més de ser 

una persona eficaç (31%) i tenir una preparació adequada (33%). L’alumnat de la nostra 

mostra, qualificava als polítics com a corruptes, de manera que és lògic que reclamen que 

siguen persones exemplars, allunyades de les crítiques que escrivien davall la imatge de 

Rodrigo Rato. Aquesta valoració tan negativa dels polítics coincideix amb les qualificacions 

sobre 10, que atorguen els joves de 15 a 19 anys al Govern (4) i als polítics (3,2), que 

tanquen la llista de professions, institucions i organitzacions que els proposen. 

Una de les preguntes de l’estudi era Quina és la teua opinió en relació amb els 

esdeveniments protagonitzats per aquest moviment 15M? (INJUVE, 2012)  Els resultats 
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foren: un 10% molt positiva; el 49% més bé positiva; el 18% ni positiva ni negativa; el 

9% més bé negativa; el 3% negativa i la resta (11%) no sabrien dir.  

La viabilitat del moviment 15M la pronosticaven així al ser preguntats: Creus que en 

un futur pròxim aquest moviment...? Continuarà per altres víes (assemblees, etc.) (27%); 

progressivament anirà desapareguent (15%); acabarà però tornarà a reaparèixer en el 

futur (45%); ho desconeixen (13%) 

Un 59% té una visió positiva del 15M i les mobilitzacions, que en la nostra recerca 

augmenta al 82%.  Molts declaraven sentir-se molt orgullosos i els definien com herois. La 

diferència més accentuada es troba en el recorregut que li atorguen, en part perquè l’any 

2015 ja sabien que arran d’aquells moviments havia nascut un partit polític, que ja va tenir 

més d’un milió de vots en les eleccions al Parlament Europeu de maig del 2014. Això no 

obstant, hem de precisar que tots els alumnes que són crítics amb la corrupció i els 

semblen bé les mobilitzacions socials, no simpatitzen amb un partit com PODEMOS. 

Aquestva ser un error dels analistes polítics a les eleccions de desembre del 2015 i juny 

del 2016, el fet de considerar que el malestar dels ciutadans es transformaria en un vot 

cap als nous partits. Per tant no hem d’identificar defensor del dret de manifestar-se i 

crític amb la corrupció amb simpatitzant dels nous partits. Nosaltres ja comprovàrem al 

presentar les dades de culpables i solucions, que els alumnes no esmentaven als nous 

partits en concret, reclamaven un canvi, una regeneració, però més per desgast 

unipersonal d’alguns polítics, com Rodrigo Rato, que per una crisi estructural dels partits. 

Eren pocs els que feien referència a les capacitats i competències o dèficits dels sistema, i 

en canvi, eren molts els que es perdien en l’insult o baix l’etiqueta de la corrupció. 

Les respostes dels nostres alumnes als qüestionaris són més severes amb els 

polítics i fins i tot molt més positives amb el 15M. L’explicació possiblement es troba en els 

esdeveniments des de novembre del 2011, quan es varen realitzar les entrevistes 

d’INJUVE, fins desembre 2015, quan obtingueren les respostes als qüestionaris del nostre 

alumnat. Des d’aleshores els escàndols de corrupció política s’han incrementat 

exponencialment i en conseqüència la pèrdua de confiança en els estadistes. Quasi segur 

que els entrevistats en l’any 2011 ara serien més crítics.  

La recerca de Zurdo i López (2013), feta a partir de grups de discussió i entrevistes, 

es planteja quines són les representacions sobre la crisi dels grups més desafavorits, entre 

ells destaca un grup de joves aturats d’estudis mitjans i un altre de joves també aturats de 

classe obrera. Aquests joves en els seus discursos sobre de la crisi destaquen, igual que a 

la nostra recerca, els polítics com grans culpables, amb noms i cognoms, els polítics 
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inculpats en casos de corrupció són assenyalats amb el dit inquisidor. Si recordem els 

alumnes carregaven les tintes amb la imatge de Rodrigo Rato. També coindeixen en 

exonerar al món de les finances, els bancs no tenen protagonisme com grans culpables. 

Si nuestras clases empobrecidas tuvieran que señalar un único ‘culpable’, esta 

sería sin duda la clase política. Más allá del enorme consenso de la culpabilidad de 

los políticos, aparecen otros culpables secundarios: ciudadanía, bancos, inmigrantes. 

Tampoco se olvida que los españoles —individualmente considerados— han cometido 

excesos (concretados en el hiperconsumo y el sobreendeudamiento, conectados entre 

sí) que también se ubican en la base de la crisis. Resulta llamativo el papel 

relativamente secundario que ocupan los bancos en este marco explicativo. (..) Entre 

los segmentos ‘pobres’ de clases populares encontramos un ataque generalizado y 

virulento a la clase política española  aunque al mismo tiempo muy personalizado, al 

identificar a los grandes culpables) que se articula en torno al diagnóstico de una 

corrupción generalizada. (Zurdo i López, 2013, p.397). 

 

En la nostra investigació també aparegueren els banquers de manera anecdòtica. 

Únicament el grup d’Humanitat i, després de les unitats didàctiques sobre les crisis, 

especialment la de 1929-2008, els banquers quasi igualaren en responsabilitat als polítics. 

Sembla com assenyala Žižek (2009) que en la actual crisis, la tarea central de la ideología 

dominante es imponer una narrativa que echará la culpa del colapso no al sistema 

capitalista global como tal, sino a desviaciones secundarias y contingentes (Žižek, 2009, 

p25). 

Als grups de la recerca de Zurdo i López (2013), el G1 (grup de joves aturats de 

classe mitjà-baixa i baixa, amb estudis obligatoris),  conformen els nous grups de pobresa. 

En el context de crisi i d’atur les persones amb baixa qualificació professional són els més 

febles davant la reestructuració, els acomiadaments i la precarització. Aquest grup de nois 

que finalitzaren l’Educació Secundària Obligatòria, encara que només tenen uns anys més 

que els nostres nois i noies, presenten grans diferències. Aquestes  diferències es troben  

en l’aprenentatge vivencial que han fet de la crisi, la seua experiència i les expectatives 

que tenen per al futur. Si els nostres alumnes, pensaven que la crisi no els anava a tocar 

ni a frustrar en les seues aspiracions, en aquest grup de vintanyers la crisi ja els ha tocat, 

ha col·lisionat en ells per a erosionar-los. És una càrrega pesada, que els afecta en tenir 

una actitud molt pessimista: 

 
El elemento central de la vivencia de la crisis es la incertidumbre, que se refleja 

nítidamente en los discursos de los sectores de las clases populares más afectados y que 

integran el grupo más numeroso entre los nuevos pobres. En un contexto de fuerte 

incertidumbre, los discursos tienden a ser más tentativos, principalmente con respecto 

al futuro, pero incluso cuando se aborda la explicación de la crisis. Así los discursos, 

recogen y reelaboran en ocasiones los planteamientos de los expertos (proyectados por 
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los medios), y movilizan tópicos (explicaciones que simplifican la complejidad 

circundante a la hora de hacer comprensible la realidad, generando sentido). (Zurdo i 

López, 2013, p. 397). 

 

Aquest desànim també es reflecteix en el gran nombre de respostes del tipus “yo 

de política no entiendo” que reben Zurdo i Lopéz (2013) en les entrevistes, mentre que en 

els nostres qüestionaris eren mínims els i les que no volien involucrar-se, ni donar la seua 

opinió. També era mínim -únicament una alumna- els que limitarien l’entrada 

d’immigrants, en canvi entre els joves sense treballs augmenta considerant-los alguns com 

una causa de l’atur. 

 Esbrinar la ideologia política dels nostres alumnes o la seua intenció de vot no era 

un dels nostres objectius, però com hem assenyalat sí que podem advertir que eren 

permeables als discursos del canvi. El projecte Aprenem a Votar (Prats, Wilson i Martínez, 

2012), tampoc pretenia aquest objectiu, únicament simular unes eleccions en 30 centres 

de Catalunya, amb més de 1.500 alumnes de 4t ESO. Aquest projecte, com el nostre, 

també va observar que existia molta similitud entre els resultats a l’aula i les urnes oficials. 

Si recordem els nostres xics i xiques, s’il·lusionaven amb un canvi en la política, amb una 

regeneració, però no acabaven de concretar en un dels nous partits fora del bipartidisme. 

Únicament se’ls esmentava una vegada en veure una noia la solució en una coalició PP-

Ciutadans, però a més, eren més els comentaris conservadors que bé per frustració o 

servilisme continuaven dipositant la confiança en els actuals polítics, els que unes línies 

abans havien assenyalat com responsables: “el govern té el poder de fer i desfer” o  “ens 

han ficat a la crisi i ens podran fer eixir”. 

  
 

7.3. Discussió amb altres recerques sobre l’empatia.  

 

A la nostra investigació els nois i noies es fiquen del lloc dels més febles, dels que 

pateixen la crisi. Recordem els adjectius i consideracions sobre els bancs: a) interessats 

“és injust s’aprofiten de la gent gran”, “si el banc es quedarà la casa i la tindrà buida, què 

més li dóna que estiguen uns inquilins o aquesta família encara que li paguen un poc 

menys”; b) irresponsables “el banc exigeix la hipoteca, però no es fa responsable dels 

estalvis”, c) malintencionats “ja que no informaren que realment podien perdre els 

estalvis”; d) despietats “em fa vergonya llegir com va el país, que gent malalta viu amb 

200 euros, perquè els neguen poder traure els seus estalvis”, “és dramàtica, un home 
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gran no pot pagar-se el tractament amb els seus propis diners”,  “no puc entendre com 

després de pagar quotes i una vegada se la lleven, encara has de pagar al banc quan ja 

no viu allí”, etc.  

Com podem comprovar els raonaments de just/injust no són sinònims de 

legal/il·legal, els alumnes no apel·len a les transgressions legals que suposen les 

preferents, sinó a l’engany, a la manca d’ètica; coincideix aquesta noció de justícia social 

El sentimiento de injusticia nos parecía que respondería a la idea que tienen los 

adolescentes de lo que es justo, de lo que entienden por justicia en un sentido moral, 

como valor y no en su sentido jurídico. (.. ) La identificación de estos conceptos con el 

sistema judicial o con la justicia social es excepcional. (Oller i Pagès, 2007a, pp.6-7; p.14) 

La recerca d’Oller i Pagès amb 166 alumnes de 4t ESO pretenia conèixer les 

representacions sobre el dret la justicia i la llei. Se’ls preguntava per aquestes nocions, 

concretament sobre justícia i injustícia es varen obtenir els següents resultats:   

La perspectiva ética y moral (40,3 % de las respuestas) que entiende por 

justicia el principio que exige el respeto del derecho individual de las personas, de 

los derechos humanos y de la equidad. La perspectiva jurídica (27,1 % de 

respuestas) que relaciona la justicia con el sistema responsable de aplicar/hacer 

cumplir las leyes, de perseguir y juzgar a quienes las incumplen y que incluye 

aspectos relacionados con el sistema judicial (poder judicial y el conjunto de leyes y 

normas y su cumplimiento) y la acción de juzgar, de poner orden y de cumplir o de 

hacer cumplir la ley y el veredicto (Oller i Pagès, 2007b, p.79). 

 

S’imposa la interpretació ética-moral (40,3%), com en els resultats obtinguts en el 

nostre qüestionari, però amb un percentatge molt menor. L’explicació possiblement es 

troba en el fet que nosaltres els preguntàvem sobre què és just/injust després de llegir 

una notícia dramàtica, en la que fiquen nom als personatges i escolten els seus testimonis 

de patiment; en canvi en l’altra recerca se’ls demana una definició, sense la càrrega moral 

a la qual els sotmetem nosaltres, per tant és més fàcil distanciar-se i ser més asèptic.  

Cal comparar aquests resultats amb els obtinguts en la mateixa investigació quan 

els pregunten a partir d’un cas concret: Análisis y valoración del asesinato de un joven en 

manos de otro joven y de la revancha por parte de los amigos del asesinado. Conceptos: 

asesinato, «ojo por ojo, diente por diente», «ley de la calle», violencia gratuita, «hacer 

justicia por tu cuenta», autodefensa... (Oller i Pagès, 2007a, p.5). S’observa que les 

situacions, els conflictes que els i les toquen de prop, a la seua vida quotidiana (la familía, 

l’IES, els centres esportius…) les qualifiquen com injustes en sentit moral, en detriment 

d’una valoració jurídica.  
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 7.4 Discussió amb altres recerques sobre les solucions als problemes 

econòmics  

  

 L’informe PISA (OCDE, 2014a) és el primer que avaluava la competència financera 

dels joves, en aquest cas alumnes de 15 anys, que en el nostre país es troben a les portes 

legals del mercat laboral, de cobrar la seua primera nòmina i de poder obrir el seu compte 

bancari.  

És cert que els resultats són amb noies i noies de 15 anys, únicament 1 o 2 anys 

menys que els nostres, però recordem que els problemes plantejats a PISA, no eren 

exactament com els de les nostres notícies, sinó més funcionals. Alguns tractaven sobre 

comprar al mercat, interpretar una nòmina i una factura, les estafes bancàries on line, 

interpretar una gràfica de valors borsaris i contractar una assegurança per a la 

motocicleta. Els nostres eren més complexos, ja que demanaven tenir els coneixements 

financers, la competència per entendre’ls i a més a més ser crítics i, el més difícil, creatius 

per plantejar solucions. Malgrat açò hi ha semblances que ens ajuden a obrir la discussió: 

 

(...) Los alumnos que hicieron la evaluación de financiera también contestaron un 

cuestionario sobre ellos mismos, sus familias, su instituto y su aprendizaje. Además, 

respondieron preguntas sobre su experiencia en cuestiones de dinero.  

El rendimiento de España en competencia financiera queda por debajo de la 

media de los 13 países de la OCDE que participaron en el estudio. Uno de cada seis 

alumnos españoles (16.5% comparado con 15.3% de media OCDE) no alcanza el 

nivel básico de rendimiento en competencia financiera –lo que indica que, como 

mucho, son capaces de reconocer la diferencia entre lo que se necesita y lo que se 

quiere, de tomar decisiones sencillas sobre gasto cotidiano, y de reconocer para qué 

sirven documentos financieros corrientes, como una factura. Sólo 3.8% de los 

alumnos se encuentran en el nivel de excelencia (comparado con una media de 9.7% 

en la OCDE). 

En general, comparando sus resultados en financiera y en matemáticas, los 

estudiantes españoles rinden como era de esperar. Sin embargo, los mejores en 

matemáticas y en lectura no rinden en competencia financiera tan bien como se 

esperaría. 

En España, el origen socio-económico se asocia más con el rendimiento en 

financiera que con el rendimiento en matemáticas; en la mayoría de los países 

participantes, sin embargo, esto no ocurre así.  

Los resultados fueron los siguientes: 

Las chicas y los chicos españoles consiguen en financiera una puntuación media 

en el mismo nivel, pero hay más chicos que chicas en el nivel superior.  

 En España, un 15% de la variación de rendimiento en financiera se asocia con 

el origen socio-económico, porcentaje similar a la media de la OCDE.  

 En España, el origen socio-económico se asocia más con el rendimiento en 

financiera que en lectura. 
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  Los alumnos españoles con al menos uno de los padres con profesión 

cualificada puntúan mejor en financiera, en 52 puntos, que aquéllos cuyos padres 

tienen menor cualificación profesional. 

  Los alumnos inmigrantes en España obtienen 35 puntos menos que los nativos 

de origen socio-económico parecido  (OCDE, 2014a). 

 

Els resultats entre els diferents grups de 2n ESO de la nostra investigació coincideix 

amb les conclusions de PISA 2012. En primer lloc perquè vérem que els grups 2n ESO B, 

el que més immigrants registrava i 2 ESO L, amb un nivell socioeconòmic més baix, 

registraven els resultats més baixos en coneixement dels conceptes financers i en el 

plantejament de solucions als problemes econòmics. Mentre que els grups 2n A, amb 

major nivell socioeconòmic i 2n L, sense immigrants i en el qual els pares i mares tenien 

major qualificació professional i formació acadèmica, eren els que millor resultats 

obtenien. 

Delval i Denegri a la seua recerca sobre els diners portada a terme amb xics i 

xiques de 6 a 16 anys, utilitzant l’entrevista com a instrument d’informació, els 

preguntaven: ¿Qué pasaría si el gobierno decidiera más que para superar la crisis,  todos 

los meses hay que hacer más dinero y repartirlo a todas las personas? ¿Eso sería bueno o 

malo para la economia del país? (Delval i Denegri, 2002, p.56). Segons els autors i d’acord 

amb els resultats que obtingueren amb alumnes de 16 anys, cap va respondre que es 

podien fabricar els diners sense límit, tots eren conscients que hi ha limitacions. Un 10% 

creu que hi ha limitacions externes com el metall per fer monedes o els costos de produir-

ne tant; el 90% restant se n’adona que la producció dels diners respon a les necessitats i 

estat de l’economia del país, a més de les conseqüències inflacionàries. 

A la nostra recerca veiem que en 2n ESO eren molts els nens que recorrien a 

aquest tipus de solucions, fabricar més diners, però sense intuir les conseqüències, també 

a 1r de Batxillerat hem trobat 1 resposta a la notícia de les preferents: “fer diners és 

només donar-li a un botó, no crec que siga tan difícil tornar a cadascú el que siga just”. 

Aquest exemple ens mostra que la teoria de les etapes cognitives de Piaget no és 

universal, a més, l’estudi de Delval i Denegri (2002), mostra que alumnes d’11 anys donen 

respostes pròpies dels 16, i algun cas al revés també. Hi ha més factors a més del biològic 

que expliquen les seues explicacions i raonmanets. 

Els alumnes responen molt ràpidament “fer diners”, mientras que los más pequeños 

señalan que cualquiera que disponga de la máquina adecuada puede poner una fàbrica de 

dinero, poco a poco van descubriendo que las fábricas de dinero no son como las demás y 
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que las decisiones sobre quién y cuánto dinero se fabrica depende de instituciones 

sometidas al poder político, como es el Banco de España (Delval i Kohen, 2010, p.46-47). 

 A la nostra investigació trobem respostes/solucions que són igual d’incorrectes i 

molt poc rumiades, quan s’invoca a l’Estat perquè “cree més treball”. En aquest cas no es 

contempla l’endeutament de l’Estat, la prima de risc i s’oblida la política de retallades. La 

recepta de crear treballs perquè els joves de la notícia 4 no marxen o la gent aturada no 

s’empobrisca i haja d’anar a menjadors socials, és igual d’equivocada que “fabricar 

diners”. 

 L’error en aquest tipus de respostes està en el fet que: 1) no avaluen les 

circumstàncies particulars en les quals es prenen les solucions, què es pot fer i què no es 

pot –o fins i tot agreujaria el problema 2) quina repercussió tindrà la mesura que prendran 

en altres àmbits (polític, social, internacional) 3) quines conseqüències pot tenir en un 

primer moment i a llarg termini si la situació es manté o si canvia.  

 Totes aquestes variables, aquest tipus de pensament multifactorial i interrelacional 

cal per comprendre i proposar solucions als problemes econòmics (Denegri et al., 2007; 

Delval i Kohen, 2010). La dificultat està, com aquests autors i autores són conscients en 

què la complexitat de l’economia actual, de tipus financer, no és entesa en la major part ni 

pels adults. 

 

 

Últim nivell 16 anys-adults 

Finalmente, en el tercer nivel, 

denominado, pensamiento 

económico inferencial, y que 

correspondería teóricamente a la 

adolescencia tardía y adultez, los 

sujetos son capaces de comprender 

los múltiples determinantes de los 

problemas y ciclos económicos, 

incluyendo nuevas variables y 

adscribiendo al Estado un rol más 

realista y despersonalizado. Con esto 

aparece sustituida la idea de 

causalidad lineal, propia del nivel 

Los problemas económicos son 

fundamentalmente problemas relacionales 

que implican a multitud de factores. La 

capacidad para considerar diferentes 

factores en sus interpretaciones se 

desarrolla con la edad y con el 

entrenamiento y, aunque supongamos 

que los adultos la tienen, podemos 

afirmar que  en los niños y adolescentes 

no está presente antes de los 15 o 16 

años. Pensar de una manera relacional es 

una habilidad que se consigue tarde y con 

un entrenamiento (Delval i Kohen, 2010). 
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anterior, por una conceptualización 

sistémica del mundo económico 

(Denegri et al., 2007). 

 

 Taula XII. Últim nivell en la comprensió de les qüestions econòmiques (Denegri et al., 2007; 

Delval i Kohen, 2010.) 

 

En les seues respostes, manquen arguments de tipus econòmic, és difícil que 

raonen per què succeïx tal situació (augment de l’atur, descens del preu de l’habitatge, 

baixada dels interessos) o per què el govern aplica una política o altra econòmica si 

desconeixen la lògica del sistema econòmic. En aquest sentit és interessant recordar la 

investigació de Travé (1997). A la seua tesi doctoral compara els resultats de 335 

entrevistes a alumnes de 2n (80 alumnes), 4t (85 alumnes) , 6è (85 alumnes)  i 8è (85 

alumnes) d’EGB i els qüestionaris de 60 alumnes de 3r any de Magisteri (especialitat 

preescolar): tractant la compra-venda de béns i serveis, els factors de la producció 

industrial i també les relacions entre les activitats industrials i el medi ambient.  

Concretament sobre la compra-venda de béns i serveis es planteja que segons el 

model liberal, la lliure competència afavoreix al consumidor per la baixada dels preus, des 

d’aquest punt de partida Travé pregunta des dels nens i nenes fins als alumnes 

universitaris: ¿El dueño de la tienda puede vender el paquete de leche al precio que 

quiera?, donant-los a elegir entre:  

  Sí (perquè té llibertat, vol guanyar diners dins d’uns límits, el mercat és lliure i 

depén del preu de la compra) o 

  No (els consumidors no anirien, perquè tenen un preu fixe, el preu el fica el 

transportista, intermediari, fàbrica, altres, NS/NC i no obté beneficis).  

 

Les respostes mostren que els alumnes universitaris no han reflexionat prou sobre 

el funcionament i els mecanismes que autoregulen els preus a la nostra societat: 

Por último, y aunque parezca increíble en el caso de los alumnos de 3º de 

Magisterio, ambas concepciones se manifiestan en este caso prácticamente igualadas, 

repartiéndose la mitad de la muestra a favor de una u otra tendencia. Así, con 

respecto a la concepción determinista, presente en el 48,3 % de los alumnos 

universitarios, la opinión mayoritaria entre estos se decanta aún por la opción del 

precio fijo (28,3 %), frente a otras ideas residuales; por el contrario, la concepción 

librecambista, representada por el 51,6 %, estima la idea de conseguir beneficio 

dentro de unos límites marcados por el mercado (36,6 %), mientras el resto defiende 

la libertad del mercado (11,6 %). Los datos revelan, por consiguiente, que el concepto 
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de libertad de mercado es relativamente independiente de la edad, pues, aunque se 

observe un cierto incremento en la concepción librecambista, aún perdura un 

importante obstáculo epistemológico a superar. 

(…) Constatamos, siguiendo los estudios de Schung y Birkey (1985), que la 

construcción del pensamiento económico, en general, avanza en secuencias cada vez 

más sintéticas y flexibles, aumentando su competencia con la edad. No obstante, en 

nuestro estudio detectamos que esta regla general es o no válida, asimismo, en 

función de la instrucción económica recibida; así, en el caso de los alumnos de 

Magisterio, se muestra que estos, aún se reparten por igual entre posiciones 

intervencionistas o librecambista respecto al concepto de libertad de mercado, lo que 

parece ser debido principalmente a las deficiencias de su educación económica 

básica. (Travé, 1997, pp.242 i 256) 

 

 Es dóna una situació semblant a la dels nostres alumnes d’Humanitats i dins 

d’aquests els que cursen Economia de l’Empresa. Són els pocs que argumenten el flux 

circular de la renda per explicar les causes per les quals les persones aturades no poden 

pagar les seues hipoteques, l’Estat ingressa menys diners, les polítiques de subvencions es 

redueixen... en un cicle negatiu de l’economia.  

 Hi ha un salt qualitatiu important entre 2n ESO i Batxillerat en el coneixement dels 

conceptes i en la proposta de solucions, però quan arriben a Batxillerat possiblement tots i 

totes ja tenen, més o menys, la capacitat, el tercer nivel, denominado pensamiento 

económico inferencial (Denegri et al., 2007), però no la suficient formació: la construcción 

del pensamiento económico, en general, avanza en secuencias cada vez más sintéticas y 

flexibles, aumentando su competencia con la edad. No obstante, en nuestro estudio 

detectamos que esta regla general es o no válida, asimismo, en función de la instrucción 

económica recibida (Travé, 1997, 256) 

 

        
7.5. Discussió sobre la comprensió dels conceptes econòmics i el seu 

context “d’aprenentatge” 

  

Abans hem comparat els nostres resultats amb els de l’informe PISA, però si 

comparem les dades amb estudiants de més enllà de la nostra etapa educativa 

(Batxillerat), veurem la dificultat dels conceptes econòmics del món financer, la podríem 

estendre a grups d’edat més avançada inclús amb més formació acadèmica que els 

nostres alumnes, com mostren els resultats del grup GIEF: 

Del grado de primaria 12 estudiantes no saben definir el concepto de TAE y 3 lo 

hacen de una forma muy incompleta, lo que significa el 79% del total. En cuanto al 

concepto de inflación 10 estudiantes no lo definen correctamente y 3 lo hacen de 

manera insuficiente, lo que representa el 67,5% de los estudiantes. Con respecto a los 
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estudiantes del máster de secundaria 21 estudiantes desconocen el significado de las 

siglas TAE y 17 las definen de forma bastante incompleta, lo que en total llega a 

representar el 73% del total (Blasco, Bosch, González, Pagès, Preixens i Santisteban, 

2015b, p.598). 

 

Observem que el 73% i 79%, no saben definir el concepte TAE, i a la nostra 

investigació tipus d’interès era desconegut pel 77%. Uns percentatges semblants, ja que 

ni els nostres nois i noies de 16-17 anys no han demanat un préstec o porten idea de fer-

ho, però tampoc la majoria dels universitaris, de manera que és difícil que tinguen 

coneixement per experiència d’aquests conceptes. Com hem vist a la nostra investigació, 

el coneixement de tipus d’interès i dels conceptes financers es donava entre els nois i 

noies d’Humanitats, i molt significativament entre els i les que anaven a l’assignatura de 

modalitat d’Economia. Així, és d’esperar que el Batxillerat d’Humanitats optant pel Llatí-

Grec) no hagen aprés aquests conceptes per la via acadèmica. 

 També és important considerar que el 67,5% no sap definir què és la inflació, de 

manera que si aquests alumnes universitaris no coneixen el concepte ni la seua 

transcendència en la seua vida diària, pot ser que també recorrerien a la “màquina de fer 

diners” com solució a la crisi i a algunes de les notíces que hem seleccionat. 

A la nostra investigació, també els i les preguntàvem en quins contextos escoltaven 

els conceptes que havien d’intentar definir. Dominaven els mass media com els principals 

canals. El monopoli dels mitjans audiovisuals és evident tal com mostren els estudis 

(AIMC, 2016) i en consonància a la nostra recerca indiquen la televisió i notícies les fonts 

principals, en alguns casos assenyalaven internet, però a 2n ESO ja ens va passar que 

algun alumne en cops d’internet ens deia A3 Media, per tant utilitzen internet per veure 

els continguts televisius que poden veure per la televisió a la programació d’A3, únicament 

canvia la plataforma.  
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Gràfic XVIII. Audiència dels mitjans dins del grup 14-18 anys. Elaboració pròpia (AIMC, 

2016, maig)  

 

   

És interessant anar més enllà de la televisió i dels mitjans de comunicació en 

general, i aprofundir en els altres contextos minoritaris. Així la recerca de Vera i Cubillos 

(2010) amb una mostra de 75 alumnes de 3r ESO de la ciutat d’Alacant, utilitza un 

qüestionari amb 16 conceptes de geografia urbana, que els alumnes han de valorar 

segons el grau de dificultat.  En la resta de preguntes obertes, havien d’expressar la 

manera en què els aprenien, el context on els havien après i els actors que es 

relacionaven amb el seu aprenentatge.  

A la nostra recerca els conceptes financers (tipus d’interès, preferents, prima de 

risc, etc.), els més abstractes per a ells, els aprenen a l’aula, a la classe d’Economia i 

d’Història, tal com va revelar el qüestionari per segona vegada. Vera i Cubillos (2010)  

arribaren abans a una conclusió semblant, amb els conceptes catalogats com molt difícils 

de CBD, segregació social, conurbació i megalòpolis, etc. 

 

Claramente estos conceptos no se refieren a la experiencia directa o indirecta. Su 

aprendizaje debe deducirse de otros conceptos o fenómenos más complejos que incluyen 

muchos conceptos, además de referencias a otros procesos y contextos lejanos.  

Sin embargo, en el aprendizaje de conceptos considerados muy difíciles 

desaparecen los padres y la familia, así como el barrio y los amigos, para dejar 

claramente reflejado el papel único del centro escolar y del profesorado en este proceso. 

En suma, este tipo de aprendizaje ha llegado a ellos a través del conocimiento, la 

racionalización y la abstracción y no por medio de la experiencia directa o indirecta, 

aunque ésta haya sido la base sobre la que se ha asentado su aprendizaje. (Vera i 

Cubillos, 2010, p.14) 
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 Són conceptes vinculats a l’espai físic, a la geografia urbana. Nosaltres ja hem vist 

que a Benidorm, els alumnes tenen un bon coneixement de la crisi immobiliària, de fet al 

qüestionari de 2n ESO els preguntàvem pel concepte “boom immobiliari” i els resultats 

eren d’alt percentatge d’encert. Era un dels que dominaven amb més d’un 80%. Si els 

preguntàrem per la PAC o qualsevol terme relacionat amb l’agricultura o ramaderia, els 

resultats serien molt inferiors, ja que són activitats econòmiques que no veuen en una 

ciutat urbana. Les recerques de Jahoda (1983) establien que els grups d’adolescents de 

Zimbawe assolien la comprensió dels conceptes financers (banc, préstec, interès...) en 

anys posteriors respecte als nens escocesos, i les investigacions de NG (1983), anticipaven 

aquests coneixements en edats anteriors en el cas dels adolescents de Hong Kong. 

L’entorn socioeconòmic, el paisatge físic i urbà que veuen diària i directament els nens i 

nenes de Glasgow, Zimbawe, Hong Kong o Benidorm els condiciona en l’aprehensió dels 

coneixements. D’igual manera, estem convençuts que si els conceptes foren sobre el 

sector primari, l’ordre s’invertiria.   

A la recerca de Vera i Cubillos (2010) els conceptes fàcils provenen de l’experiència 

directa i quotidiana, del context familiar, els cercles d’amics... Al context de la nostra 

investigació, la crisi immobiliària i les polèmiques construccions públiques es converteixen 

en temes de conversa popular, sobre els que es fa crítica però també broma. Un clar 

exemple és el Centre Cultural de Benidorm, un mega projecte planificat fa més de 15 

anys, del que s’iniciaren les obres, però que avui en dia, en 2016 és una muntanya de 

formigó d’11.000 metres quadrats, que per les seues dimensions i sobretot pel temps que 

porta paralitzada l’anomenen amb sorna la Biblioteca d’Alexandria o L’Escorial (López, 

2012).  Els nois i noies, fins i tot quan eren nens i nenes de 12 anys a 2n ESO, ja tenien 

coneixement d’aquests temes d’actualitat local, i encara que no tenien tota la informació, 

sí que opinaven al respecte.  

 



La crisi econòmica a l’aula: les representacions socials dels nois i noies. 

 

305 

 

 

  Imatge XXII. Paralització de les obres del Centre Cultural de Benidorm (font pròpia). 

  

 
 
Com hem vist a la recerca de Vera i Cubillos (2010), a l’aula és on es dóna 

l’aprenentatge real dels conceptes “difícils”. Per molt que apareguen als mitjans, sense 

aquesta mediació, aquesta dosificació gradual, aquest camí en el qual el i la docent 

acompanya a l’estudiant, serien molts menys els que assolirien les claus necessàries per a 

comprendre la crisi. Únicament els que tingueren la motivació intrínseca ho aconseguirien i 

en molt més temps i esforç. 

Els primers treballs se centren en com comprenen la lògica econòmica els nens i 

nens a l’etapa d’infantil, de primària i de l’adolescència: els intercanvis econòmics, com un 
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botiguer aconsegueix guanys, compra mercaderies, les ven i obté la plusvàlua (Delval, 

1987; Delval, i Echeita, 1991) i les peculiaritats de la fabricació dels diners (Delval i 

Denegri, 2002a, 2002b). Aquests temes responen a realitats que de ben menuts observen 

al carrer, els compren joguines, més endavant els donen la paga, però a quina edat 

demanaran un préstec i hauran de saber què és el tipus d’interès, a quina edat poden ser 

víctimes de les preferents.  

Legalment fins als 16 anys no té sentit que es plantegen aquestes qësutions, ja que 

no poden obrir un compte fins els 16, però realment serà molt més endavant. Es tracta de 

conceptes amb els quals no tindran contacte fins a ser adults. Demanar un préstec tampoc 

és sinònim de compendre-ho, ni de discernir entre TIN i TAE, i el més important tampoc 

implica saber fer simulacions amb moltes variables (quins ingressos tinc, quines despeses; 

valorar possibles imprevistos com ser acomiadat, costos addicionals com tenir fills, 

capacitat d’estalviar, elegir un préstec amb un tipus d’interès fixe o variable segons la 

conjuntura prevista, etc). Aquestes simulacions són cap al futur, demanen l’esforç de 

projectar la dimensió temporal cap endavant, però a classe han fet el camí contrari, 

simulacions a la crisi de 1929. S’han fet preguntes de les quals encara que saben el 

resultat, poden aprendre el perquè: què feien els consumidors i accionistes en la 

conjuntura dels Feliços Anys 20, quines polítiques econòmiques varen practicar els 

governs als EUA i els proteccionistes a Europa, si recordem també a les proves escrites 

(Annex VII) els preguntaven: Similituds i diferències entre la crisi de 1929 i 2008, el paper 

dels bancs en les dues crisis...   

Con la adolescencia, los alumnos comienzan a comprender en su complejidad 

las relaciones funcionales que se establecen entre las distintas variables económicas, 

aunque experimentan un gran número de dificultades cuando tienen que utilizar 

relaciones que incorporan tres variables; no obstante, llegan a construir un sistema 

económico de carácter simplista y fragmentario, que evolucionará no sólo con la 

edad, sino también en función de las experiencias económicas vividas y de la 

enseñanza recibida. (Estepa, 1999, 52) 

 

 

En conseqüència, l’alumnat no té contacte amb aquests conceptes TIN o TAE 

possiblement fins a estar prop dels 30 anys, de manera que les simulacions que realitzen a 

la classe d’Història o als problemes d’Economia són les contades situacions en què deixen 

de ser menys abstractes. 

La investigació de Canal, Costa i Santisteban (2012) estudiava com interpretava 

l’alumnat els problemes socials. La metodologia va ser la següent, a 339 alumnes -

repartits en 10 grups de nivells de primer (184), segon cicle (83) i batxillerat (72) de sis 
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instituts de Catalunya- se’ls va facilitar un dossier on comptaven amb imatges dels mitjans 

de comunicació. Se’ls preguntava sobre una sèrie de problemes socials, una de les 

preguntes era: d) ¿Cuál es el agente al que responsabilizan del problema y/o de su 

resolución? Sembla que a major grau de coneixements major desconfiança en el sistema i 

més prudència 

El hecho de que el alumnado de Bachillerato tenga más dificultades para 

tomar decisiones parece que tiene que ver con un mayor grado de conocimiento del 

problema. 

(...) Esta última conclusión nos parece muy relevante, ya que la investigación 

demuestra, en los casos de educación secundaria que hemos analizado, que cuando 

el alumnado posee más información y más capacidades de interpretación, es decir, 

comprende mejor la complejidad de la realidad, esto no se traduce necesariamente 

en un posicionamiento claro ante los problemas sociales o en una mayor facilidad 

para la toma de decisiones. Podemos pensar que la maduración y el aprendizaje 

aumentan las capacidades para entender el relativismo (se tienen en cuenta las 

perspectivas desde diferentes ángulos, se comprenden los aspectos positivos y 

negativos de las decisiones que se pueden tomar...). La racionalidad aumenta, pero 

también las dificultades para la elección de alternativas. A más responsabilidad y 

más compromiso también le corresponde un aumento del miedo al error. (Canal, 

Costa i Santisteban, 2012, p.533-534). 

 

Aquest raonament explicaria per què el grup d’Humanitats, malgrat dominar més i 

millor els conceptes i tenir la perspectiva història estudiada de les crisis, a l’hora de 

plantejar solucions cau en un cert relativisme i més de la meitat deixen en blanc o 

responen “ningú” a la pregunta de les possibles solucions. 

Com més estudien la crisi de 1870 i 1929 més creix la seua desconfiança i la 

prudència. Els alumnes del Batxillerat d’Humanitats rumien més les seues respostes, són 

més eclèctics i admeten més perspectives que la seua, fins i tot contemplen la possibilitat 

d’estar equivocats. Així als nostres qüestionaris veiem que començaven amb un “no sé” 

abans de respondre, no es tracta de humilitat o mots crossa, per obtenir temps per a 

respondre, sinó d’un escut, la precaució per la crítica que els puga venir després. D’igual 

manera com més estudien la crisi, més són les respostes del tipus, “jo no confiaré en els 

bancs” “no jugaré a Borsa”, “no demanaré mai un préstec”, etc.  

 

7.6. Discussió amb altres recerques sobre les narracions que construeixen 

sobre la crisi.  

Els seus relats sobre la crisi -en els quals narraven des del futur, una vegada 

acabada la crisi, com la recordaven als seus néts- podem comparar-los amb altres relats 

sobre la crisi dels qui la viuen ara. 
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 La recerca abans esmentada de Zurdo i López (2013) ens permet comparar als 

nostres alumnes somniadors amb els joves que han abandonat l’IES i es troben ara 

aturats. Aquests joves han interioritzat un sentiment de culpa i de responsabilitat sobre la 

seua situació. Una situació de fracàs que no succeeix entre els nostres adolescents, ni 

se’ns mostra als seus relats. Mentre que els joves aturats creuen que la gent va viure pel 

damunt de les seues oportunitats –un missatge difós pels mitjans de comunicació- en els 

relats es pensa el contrari, ja que són els estalvis dels seus pares i mares en època de 

bonança econòmica el que els va permetre superar la crisi.   

 

Así pues, todos somos culpables. La crisis aparece como resultado de la 

agregación de comportamientos individuales de derroche y sobreendeudamiento 

(“nos ha gustado mucho gastar” E6
12

). Encontramos una argumentación que apunta 

el consmo descontrolado como elemento explicativo de la situación de penuria actual 

y de las privaciones (“…tanta burbuja, tanto coche nuevo, cada cuatro años esto 

nuevo, lavadoras en la calle, todo tirado” GD2
13

), un comportamiento de consumo 

desaforado, un ‘despilfarro popular’ de la gente corriente, que no se adecuaba a las 

propias posibilidades económicas, y que se opondría a lo que se hacía 

“antiguamente”, el comportamiento económico caracterizado por el consumo 

contenido, el ahorro, la previsión y el realismo económico. En ese modelo de consumo 

descontrolado habrían participado todos los actores sociales. Así pues, encontramos 

una verdadera equiparación de responsabilidades, todos (obreros, banqueros, etc.) 

‘hemos vivido por encima de nuestras posibilidades’. Esa aceptación de 

irresponsabilidades individuales implicaría un gran éxito de penetración del modelo 

explicativo liberal, según el cual el fallo no reside en el mercado, sino en los 

consumidores que han desarrollado conductas y estrategias de consumo irracional 

(Zurdo i López, 2013, p.400)  

 

 

També hi ha una diferència important fruit de la relació entre els estudis, la 

formació acadèmica i trobar un treball. Als relats dels nostres nois, en els quals contaven 

des del futur com recordaven la crisi, una vegada superada, se sobreentén que acabaren 

treballant d’allò que estudiaren i que a més els ha anat bé en el seu present fictici, com a 

altres recerques (Anguera, 2012). Ara, al seu futur, gaudeixen d’una bona situació 

econòmica, comoditats materials, una família feliç... i fins i tot  es pot dir que han 

progressat, tenen una millor qualitat de vida que els seus pares. L’única dificultat que 

varen viure en cursar els seus estudis va ser la reducció de beques i l’encariment de les 

matrícules universitàries, a més de l’anecdòtic problema amb el transport d’autobús 

(p.186), que recuperen 4 relats. En canvi, els joves aturats de la recerca de Zurdo i López, 

                                                 
12

  (E6) Treballador pobre de clase obrera (30 anys).   
13

  (GD2) són homes adults de classe obrera, aturats de llarga duració.  
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(2013), continuen confiant teòricament en la formació com una via per millorar la seua 

vida, però a la pràctica no opten generalment per tornar a integrar-se en el món 

acadèmic:  

 

Entre los jóvenes de las clases populares, con bajos niveles de estudios, se hace 

especial hincapié en la formación como vía —idealizada— para enfrentar la crisis. 

No obstante, toma más bien la forma de un deseo, ya que una parte importante 

de los jóvenes de clases populares no dispone ni de las capacidades ni de los recursos 

necesarios, para enfrentar un proceso intenso y prolongado de formación. Entre los 

jóvenes de clase obrera encontramos una posición ambigua. Ven la salida en la 

formación, pero creen que el espacio de formación debería ser la esfera del trabajo. 

(Zurdo i López, 2013, p. 408). 

 

Existeix entre els graduats universitaris d’uns 30 anys, el sentiment d’estafa, 

sobretot entre els enginyers i arquitectes, que se’ls en va “prometre” que la dura 

competència, esforç i sacrificis, els facilitaria  l’accés al món del consum, el luxe, l’èxit 

social... però que ara s’identifica amb el eterno “becario” que sufre humillaciones y es 

explotado, expresando una máxima disonancia entre el desempeño de labores hipercualificadas y 

condiciones laborales vergonzosas: “te tratan como si fueras mierda” (E8
14

). ( Zurdo i López, 

2013, pp.408-409).   

Als seus relats de futur, entre els nostres nois i noies ningú es veu frustrat, ni 

creu que la realitat li tallarà les ales, quan en canvi a la notícia de l’èxode universitari tots 

identifiquen que és un drama tenir una formació superior i haver de marxar a l’estranger. 

Veiem que als trentananyers actuals estudiar els ha reservat una plaça de becari, però 

molts dels nostres estudiants acabaran, segon ells/elles, treballant a la universitat i 

realitzant doctorats. En ells sí que hi ha una correlació directament proporcional entre 

formació i qualitat de vida (prestigi, èxit, reconeixement, etc.). 

 

  
 

                                                 
14

 (E8) És un adult de (32 anys) enginyer superior, trajectòria laboral precària i discontinua, actualmente aturat. 
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              Imatge XIX. Eix cronològic d’una noia sobre de la vida que creu que tindrà. 
 

    
Les seues narracions sobre la crisi, també podem analitzar-les des de la didàctica de 

les ciències socials: són relats ben construïts? Són narracions històriques? Estan ben 

construïts?  

Des del grup de recerca GREDICS es va realitzar una investigació a partir duna 

selecció aleatòria de 245 relats històrics de nois i noies de 1r ESO i altres 245 de 1r 

Batxillerat, establint-se 15 preguntes, que podien servir com un marc de referència per 

analitzar la competència narrativa (Sant,  Pagès, Santisteban, González i Oller, 2014). Les 

15 preguntes a les quals cal sotmetre un text narratiu són: 

     

1. ¿El texto es una secuencia de acontecimientos relacionados 

mediante una trama? 

2. ¿El narrador o narradora utiliza un tiempo narrativo más allá del tiempo 

cronológico? 

3 ¿El texto contiene información de tipo histórico?   

4 ¿Los hechos históricos de la narración son hechos 

contrastados? 

 5 ¿El texto sugiere una conciencia histórica crítica o genealógica? 

6 ¿La narración tiene un resumen o un título?   

7 ¿La narración se ubica en un contexto temporal?   

8 ¿La narración se ubica en un contexto espacial?   

9 ¿La narración tiene personajes o cuasi–personajes?   

10 ¿El narrador evalúa la información?   

11 ¿La narración contiene una coda o retorno a la realidad?   

12 ¿La narración contiene una prospectiva de futuro?   

13 ¿La evaluación es coherente a lo largo de los acontecimientos mencionados? 

 14 ¿La narración tiene una temática dominante?  

15 ¿La narración sigue una trayectoria compleja? 

(Sant et al. 2014, p.177). 
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Els resultats d’aquesta investigació mostren que més del 80% de les narracions 

de l’alumnat de 1r de Batxillerat, compleix les preguntes -els criteris- 1, 2, 3, 6, 8, 9 

mentre que les preguntes 5 i 12 únicament troben una resposta positiva en un 15% dels 

relats examinats. La resta de preguntes se situen entorn del 50%. 

Nosaltres hem obtingut uns resultats molt millors. Les preguntes 5 i 12, feien 

referència a la consciència històrica i a les projeccions de futur.  Si el 15% de les 

narracions de la recerca de Sant et al. (2014) podien respondre a les preguntes 5 i 12, el 

75% dels relats dels nostres nois de Batxillerat ho fan. La millora obtinguda en les 

narracions, aquesta integració en els seus relats,  no es deu a diferències entre els nois i 

noies de les dues recerques, sinó que respon al tema tractat i la manera de plantejar-lo. 

Recordem que des de la posició dels iaios, amb tota l’experiència i saber que 

suposadament han acumulat, havien de contar com varen viure la crisi als seus néts i 

nétes. Aquest punt de partida els i les va fer incorporar una ensenyança de futur, adoptar 

un rol de mestres i mestresses de la vida per als seus néts i nétes, des de la consciència i 

aprenentatge del qual va suposar la crisi.  Els contes tenen un rerefons moral, si pensem 

com el conte de la cigala i la formiga ens ensenya la importància d’estalviar, ells i elles 

també ho feren quan intentaven aconsellar als seus néts: "gràcies a Déu, els meus pares 

varen mantenir els seus llocs de treball i poguérem "sobreviure" a la crisi sense veure'ns 

afectats. Dit açò, sóc conscient que la crisi va desgraciar a milers de persones, els que 

perderen els treballs i les seues famílies ho perderen tot, per la dolenta gestió financera 

dels polítics", "a tot arreu es parlava de la crisi, però no ens vérem afectats, gràcies als 

estalvis que teníem", “va ser eixe mateix novembre del 2013 quan va començar a decaure 

el treball del meu pare, fins al punt d'estar quasi un any sense treballar, però gràcies als 

estalvis del banc poguérem continuar bé. En 2014 la meua mare va trobar feina, no 

podíem viure només dels estalvis. I a finals del 2014 torna a treballar el meu pare altra 

vegada, encara que la mare continua treballant perquè no cobrava tant com abans". 

En les seues narracions hi ha una intenció de futur, se pretén prevenir per a les 

pròximes crisis. És cert que no plantegen com evitar que tornen a succeir, però sí advertir 

de la inestabilitat de l’economia i de com poden canviar les coses d’un dia per a altre. 

Il·lustren amb les conseqüències com la precarietat, l’atur, l’assistència als menjadors 

socials... la fragilitat del món. No es fa una lectura positiva de les crisis com ho fa la 

historiografia, sinó temerosa, inculcant la prudència als néts.  
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A la seua tesi Ferran Grau (2015a) a partir de l’estudi dels relats històrics de 

nois i noies de 4t ESO realitza una investigació-acció, proposant un model d’estructural, 

una pauta d’elaboració per millorar l’alumnat els seus relats. 

 

1) Escribir un título  Indicar con precisión:  
-El tema de que se trata.  
-La cronología o situación en el tiempo.  
-La situación en el espacio o alcance geográfico 
(cuando sea necesario).  

2) Describir la situación inicial  -Indicar el protagonista o protagonistas (haciendo 
una pequeña descripción o aclaración cuando sea 
necesario).  
-Diferenciar entre personajes y cuasipersonajes.  
-Indicar el tiempo y el espacio.  
-Hacer referencias al contexto histórico, al menos 
en dos de estos cuatro aspectos: político, 
económico, cultural y social...) o considerando el 
ámbito temático.  

3) Indicar el punto en que se complica la situación 
inicial: Entonces sucedió que...  

Describir y explicar el acontecimiento que hace 
cambiar la situación inicial. Este suceso puede ser 
consecuencia de la voluntad de los protagonistas o 
puede ocurrir como consecuencia del contexto 
histórico.  

4) Elaborar la relación detallada de los hechos. 
Desarrollo y análisis explicativo del relato  

Ordenar los hechos y acontecimientos, siguiendo un 
orden, guión y/o criterio (generalmente suele ser 
cronológico):  
Señalar todo lo que hacen y/o pasa a los 
protagonistas.  
Explicar por qué lo hacen y/o pasa.  
Indicar cuándo y dónde suceden los hechos.  
Hacer una división en etapas de los acontecimientos 
(si corresponde).  
Utilizar evidencias y argumentos.  

5) Describir la situación final  -Indicar el tiempo y el espacio.  
-Hacer referencias al contexto histórico, al menos 
en dos de estos cuatro aspectos: político, 
económico, cultural y social...) o considerando el 
ámbito temático.  
-Hacer una conclusión o síntesis final donde se 
compare la situación final con la situación inicial y 
se expliquen los porqués de los cambios y las 
continuidades.4  

6) Interpretación personal  Explicar por qué es importante el hecho relatado. 
Esto se puede hacer patente:  
Resaltando las consecuencias a largo plazo.  
Comparándolo con algún hecho similar de la 
actualidad o de otra etapa de la historia.  
Comentando las diferentes interpretaciones 
históricas del hecho relatado [...]  

 

Taula. XIII. Pauta per a l’elaboració de relats històrics (Grau, 2014 i 2015b). 
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Si convertim el seu model en criteris, comprovem que els nostres relats s’adapten a 

la rúbrica, però Grau ens recorda que una de les característiques de la narració histórica 

és la validación (fuentes primarias y secundarias) (2015b, p.66). Els relats dels nostres 

nois, apel·len a les seues experiències, als seus testimonis, però no a fonts externes, no es 

documenten, sino que recorren a l’impersonal “s’apujaven els impostos”, “es desnonava”, 

“es retallava”  i a quasipersonatges (els bancs, els governs, Grècia…). 

La comparació amb la investigació de Sant et al. (2014) i Grau (2015a) ens serveix 

per a veure els punts forts i febles dels seus discursos. Tractar un tema com la crisi, un 

problema actual adoptant el paper d’un avi o àvia que l’ha viscuda aconsegueix que siguen 

crítics, prenguen consciència i traslladen els aprenentatges cap al futur. En canvi, convertir 

el testimoni, l’experiència pròpia, en la principal font de coneixement els fa menysprear les 

dades objectives i altres tipus de fonts. En realitat aquestes diferències les podem 

observar, si comparem els seus relats com a iaios i iaies amb les proves escrites sobre la 

crisi de 1873, 1929 i 2008. En les seues respostes a les proves sí que hi ha rigor històric i 

corroboren les seues argumentacions amb les fonts i materials tractats a classe. 

Possiblement si els i les proposarem: Imagina que ets un economista o un membre 

de la troika i has de fer un informe econòmic sobre la situació de l’economia… les 

experiències personals desapareixerien a favor d’una anàlisi completa amb dades i 

gràfiques. Així el tema segueix sent el mateix, la crisi econòmica, però la manera 

d’apropar-se a ell canvia els resultats.  

Santisteban (2010) compendia perfectament les característiques del pensament 

històric i com les propostes didàctiques han de navegar entre l’experiència personal de 

l’alumnat i la capacitat de construir un futur col·lectiu, sense oblidar que el professorat ha 

de ser capaç d’aprofitar l’empatia, la imaginació i fantasia dels seus nois i noies, però 

sense construir castells en el cel, sinó des del treball interpretatiu de les fonts. 

Pensar historicamente requiere, en primer lugar, pensar en el tiempo, 

desplazarse mentalmente en el tiempo y tener conciencia de la temporalidad, para 

ir construyendo una conciencia historica que relacione pasado con presente y se 

dirija al futuro. Requiere, en segundo termino, capacidades para la 

representacion historica, que se manifiesta principalmente a traves de la 

narracion historica y de la explicacion causal e intencional. En tercer lugar, 

imaginacion historica, para contextualizar, desarrollar las capacidades para la 

empatia y formar el pensamiento critico-creativo a partir del analisis historico. Y 

por ultimo, la interpretacion de las fuentes historicas y del conocimiento del 

proceso de construccion de la ciencia histórica (p.39). 
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QUARTA PART. CONCLUSIONS 
En aquesta quarta part es presenten les conclusions a partir de les dades 

obtingudes i la seua interpretació. Es responen les preguntes inicials que ens 

formulàrem i els objectius de la recerca per comprovar si es confirmen els supòsits 

o es refuten. Finalment se suggereixen noves línies de recerca i treball que s’obrin 

per al futur.  
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Abans d’intentar donar resposta als interrogants i preocupacions que motivaren 

aquest treball, cal evidenciar una conclusió tàcita que no se’ns pot passar per alt: l’interès 

dels nois i noies per les qüestions econòmiques. 

  Els qüestionaris que elaborarem eren molt complets i densos, demanaven la 

dedicació de moltes sessions, qüestió que no ha sigut cap problema en tractar-se d’una 

investigació-acció en la qual investigador i docent eren la mateixa persona. La 

predisposició i participació activa de l’alumnat en les entrevistes i al grup focal va aportar 

informació molt enriquidora. 

L’interès a respondre i deixar la seua opinió de les qüestions polítiques i 

econòmiques mostra que volen ser considerats ja subjectes polítics i com altres recerques 

assenyalen, l’abstenció a les eleccions dels nois i noies no vol dir que no els interessen els 

assumptes econòmics o polítics del seu voltant. 

Únicament registrarem menys participació en els termes econòmics o problemes 

que desconeixien, el que ens consciència d’unes primeres conclusions: 1) la urgència de 

l’alfabetització econòmica, no únicament els conceptes, sinó també les capacitats crítiques 

i creatives 2 ) la recomendació didàctica de tractar els problemes socials que veuen a 

casa, al barri, que els són coneguts per començar a treballar el temes d’economia 

internacional o relacionats amb les polítiques econòmiques que desconeixen. 

 

 8.1. Conclusions respecte a les preguntes i objectius. 

 Les preguntes que ens fèiem guardaven relació amb els tres objectius que ens 

plantejàvem: 

1. Esbrinar i interpretar les RS de l’alumnat  sobre la crisi econòmica i social, així com 

les seues opinions i valors. Aprofundir sobre la seua gènesi, els contextos en els 

quals es conformen les RS.   

2. Indagar sobre les seues projeccions de futur, analitzar quins  factors condicionen 

els  seus  somnis i  expectatives, els  potencien o els  redueixen a meres il·lusions 

inabastables, distingint com la classe social i el gènere limiten els futuribles 

escenaris laborals que anhelen i els tipus de dificultats, èxits i frustracions que ja 

pressuposen. 
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3. Comparar les RS inicials sobre la crisi amb els aprenentatges adquirits, després de 

rebre les classes d’Història. Analitzar quin impacte, quina influència té la pràctica 

docent. Com les propostes didàctiques sobre problemes socials rellevants i l’estudi 

crític de les crisis del passat, aconsegueixen modificar o resultar estèrils, en les 

seues RS inicials i projeccions de futur.    

En coherència amb aquests supòsits les preguntes següents guiaren la nostra 

recerca o obtinguérem aquestes respostes: 

a) Quines són les representacions socials dels alumnes sobre la crisi? Quines són 

les causes, les conseqüències, els responsables?  Quin paper atorguen els 

ciutadans a l’Estat, a les institucions i entitats internacionals? Quines són les 

solucions que proposen? 

 

S’han confirmat els nostres supòsits sobre l’anàlisi que fan els nois i noies sobre la 

crisi. Primen els factors econòmics i socials en la seua visió sobre la crisi. Crisi és sinònim 

d’atur, menys ingressos, dificultats per arribar a final de mes, etc. No fan una lectura 

positiva de la crisi, no extrauen un aprenentatge per evitar-les, ja que són culpa d’altres, 

especialment els polítics. 

Els polítics monopolitzen les responsabilitats per corruptes i també incompetents tal 

com esperàvem. Únicament canvia aquesta visió quan després de realitzar les seqüències 

didàctiques, quan sorgeixen nous culpables com els bancs i els constructors. 

Les solucions, paradoxalment, es troben, per als nois i noies en la política, però en 

una regeneració dels polítics, encara que no acaben de confiar en els nous partits polítics.  

En conjunt, confien a depurar els polítics corruptes actuals sota la tutela de la 

societat. Pensen que els ciutadans han d’involucrar-se més, però que en el fons la seua 

capacitat per canviar les coses és limitada. 

Com nosaltres hem comprovat és major el pessimisme, la frustració de no poder 

canviar el sistema, respecte als seus futurs on són molts  més optimistes i confien a 

realitzar els seus somnis. 

Les solucions als problemes concrets que els proposarem a partir de notícies actuals 

són coherents i factibles en el cas dels desnonaments, però més de la meitat no són 

capaços de donar solucions a les estafes bancàries, l’atur i l’èxode universitari. En aquest 

grup de notícies es recorre a crear treball, són mínimes les respostes que consideren 



La crisi econòmica a l’aula: les representacions socials dels nois i noies. 

 

321 

abaixar impostos, estimular el consum, subvencionar altres sectors potencials... amb la 

finalitat d’aconseguir una major activitat de l’economia i en conseqüència de l’augment de 

la contractació. La major part de les que recorren a “crear treball” no avaluen el deute de 

l’estat, la competència o les conseqüències de les polítiques econòmiques. Les propostes 

reflexives que contemplen els pros i els contres són especialment de l’alumnat d’Economia 

i generalment, seguint el raonament del flux circular de la renda. 

Els i les és difícil analitzar les repercussions de les mesures polítiques per solucionar 

els problemes, però sí que identifiquen temporalment uns o altres problemes com a 

causes o conseqüències de la crisi econòmica. Comprenen per què va succeir la fallida 

econòmica i són capaços de realitzar narracions ordenades, coherents i, fins i tot, ser molt 

crítics, però anar més enllà del present i exposar solucions creatives els és molt complicat. 

 

 

a) Quin origen tenen, d’on provenen, aquestes representacions socials? 

No es pot entendre el món actual sense el protagonisme i mediació dels mitjans de 

comunicació, així que esperàvem que els resultats de la nostra investigació corroboraren 

aquest supòsit. Els mass mèdia són el principal mitjà que influencia en les seues 

representacions sobre la crisi, però en donar-los una visió general i superficial de la 

realitat. Continuen dominant els mitjans tradicionals com la televisió a partir dels telediaris 

i programes d’oci i actualitat. Malgrat ser aquesta generació dels mil·lennials, nadius 

tecnològics, l’ús que fan d’internet és fonamentalment per a connectar-se i comunicar-se 

amb altres a les xarxes socials. No utilitzen l’aldea global per a informar-se. 

Com hem assenyalat els mitjans donen una informació general, així alguns 

conceptes com “hipoteca” l’associen a les seues llars i “retallada” a l’institut. Els defineixen 

correctament, però quan es tracta de conceptes financers (tipus d’interès, prima de risc o 

especulació) únicament l’alumnat que assisteix a les classes d’història contemporània i 

Economia ho fa correctament, a més, ells i elles fins i tot quan no els saben definir, 

destaquen “la classe d’història” o l’IES com el context on els escolten. 

Corroborem els resultats de les recerques presentades al marc teòric (Jahoda 1979, 

1981 i 1983; Furth, 1980; Ng, 1985; Wong, 1989; Bonn i Webley, 2000; Denegri, 2002 i 

2007;  Etchebarne, 2007; Vera i Cubillos, 2010) respecte a la influència del context en les 

seues RS. El medi urbanístic, els esquelets d’obres públiques i privades, els escàndols 
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polítics de corrupció immobiliària... tenen gran influència en les RS sobre la política i la 

crisi de la construcció com aspecte clau en la crisi econòmica. 

 

c) Com condiciona la crisi econòmica actual la mirada dels nois i noies sobre el 

passat i el present? Ha canviat la manera d’entendre els temes?  

Durant les seqüències didàctiques han establert, tal com esperàvem, paral·lelismes 

ben fonamentats entre les crisis de 1873, 1929 i 2008 La situació actual, el fet que la crisi 

siga un tema central als mitjans, l’IES i altres contextos predisposa l’interès de l’alumnat. 

La dada que més ens ha sorprès i gratificat és comprovar que han aprofitat els 

aprenentatges assolits per ser més crítics amb la seua realitat. Així el grup que va rebre 

les classes d’Història Contemporània, la segona vegada que realitzaren els qüestionaris va 

mostrar una visió més madura i profunda de la crisi: no es limita a delegar les 

responsabilitats en els polítics, sinó en més protagonistes com els bancs i els constructors; 

mentre que les seues solucions als problemes de la crisi integraren, més que abans, la 

realitat multifactorial que imbrica les qüestions econòmiques. 

 

 

d) Com influeix en la seua visió del futur? Com veuen el seu futur personal i 

laboral? I social i col·lectiu?  

En aquesta pregunta esperàvem que els resultats no foren tan optimistes com en 

altres recerques (Anguera, 2012) i mostraren menys prudència a l’hora d’imaginar els seus 

futurs. Les seues esperances són molt optimistes, i més quan al qüestionari gran nombre 

responen que no veuen a ningú capaç de fer-nos eixir de la crisi, que no confien en les 

competències dels polítics, etc., però encara que creuen que el món va a pitjor, no els 

afectarà a ells i elles. La crisi significarà menys oportunitats i més competència, però el 

futur els i les reserva una plaça, una situació econòmica bona o molt bona i treballant del 

que volen i s’han format acadèmicament. 

A la pràctica d’aula és indispensable l’aportació dels coneixements econòmics, per 

no com mers conceptes, sinó contextualitzant-los històricament i en problemes reals, 

simulats o futuribles, per a primer analitzar de manera crítica i posteriorment debatre i 

argumentar entre tot l’alumnat. 
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e) Com les variables gènere/classe social  condicionen el seu rol al futur i si la crisi 

ha canviat aquests arquetipus de gènere, lligats a la feminitat i masculinitat?  

Al TFM les noies mostraven menys confiança en el seu futur, fins a relegar els seus 

vertaders desitjos professionals a favor de treballar en feines de baixa qualificació 

professional. Ara hem comprovat que desapareixen els discursos pessimistes i les 

frustracions sobre el seu futur en les noies quan arriben a Batxillerat. Continuar la 

formació més enllà de l’ensenyament obligatori, no significa únicament dirigir el futur cap 

a feines allunyades del sector majoritari de l’economia de la zona, sinó també injectar una 

dosi d’autoestima en les capacitats de les noies. 

També observem que aquestes capacitats, aquesta autoavaluació de les 

competències dels nois i noies, són diferents i, en conseqüència es veuen més aptes per a 

unes o altres feines. D’igual manera també trobem una certa distància entre les 

justificacions de les noies que trien carreres associades tradicionalment a les dones, 

respecte a les que pensen realitzar estudis majoritàriament cursats per homes. Les 

primeres pensen que tenen aptituds per a curar, escoltar o ensenyar i les altres creuen 

que hauran de ser més competitives. Per tant podem afirmar que el gènere sí que té 

transcendència en les seues aspiracions, en les eleccions que realitzen i en les aptituds 

que pressuposen.  

La classe social és altre factor que té incidència en els treballs que es veuen 

desenvolupant. Les arts i els esports són elegides pels fills i filles de les famílies 

acomodades –eleccions que no triaven ni els nois ni noies dels grups més desafavorits a 

2n ESO- mentre que els treballs sense qualificació i precaris desapareixen.  

Sí que hi ha una similitud entre els nois i noies provinents de famílies acomodades: 

la dificultat associada a l’esforç per les hores d’estudi, possiblement pels discursos dels 

pares. Malgrat aquesta coincidència, les noies són més realistes, pensen que aconseguiran 

complir els seus projectes laborals i vitals, però avaluen les circumstàncies i com poden 

fer-les retardar la seua planificació, d’igual manera veuen la maternitat com una fita clau a 

la seua vida, que condicionarà altres assumptes. Per contra els nois aspiren en alguns 

casos a formar una família en general, sense pensar els sacrificis que puga comportar. 

Podem concloure que en grups socials desafavorits el gènere té gran rellevància en 

les projeccions de futur i en la confiança dels nois i noies, però aquesta distància es 

redueix al mínim quan es tracta de nois i noies que pertanyen a famílies acomodades. Dins 

d’una jerarquia caldria situar la classe social com el factor predominant i el gènere com 

una variable dins d’aquest primer ordre.  
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Per últim, tots imaginen un món cada vegada més complicat per la crisi econòmica, 

però que no canviarà els seus plans laborals i vitals. 

 

  

8.2. Conclusions sobre la metodologia i els instruments. 

         La metodologia portada a terme i els instruments utilitzats ens han permès obtenir 

un gran volum d’informació sobre els nois i noies. 

a) Els qüestionaris. La redacció de les preguntes i l’espai per respondre convidava 

als nois i noies a ser concrets el que facilitava el buidatge i l’anàlisi d’aquestes 

dades que eren més de tipus quantitatives. Així ens facilitava poder comprovar 

ràpidament quins nois i noies tenien a algú dels pares aturats, havien canviat de 

residència i la situació familiar. Les preguntes sobre el seu futur també els 

interpel·laven a justificar les seues decisions i enriquir la informació més enllà de 

les respostes curtes com “perquè m’agrada” o “perquè és fàcil”. 

La combinació d’imatges amb el text ha sigut positiva. Primer els preguntàrem de 

manera teòrica: Qui o què consideres responsable de la crisi?  Per què? Qui o 

què consideres capaç de solucionar i eixir de la  crisi? Per què?, mentre que 

després havien de respondre que els i les suggeria la imatge de Rodrigo Rato i 

de les mobilitzacions. Observàrem que les imatges aconseguien despertar les 

seues emocions i que foren més viscerals en les respostes o almenys deixaven 

de ser asèptics en l’adjectivació.  

Es varen respectar les mateixes notícies que quan estaven a 2n ESO per poder 

fer la comparació entre tots dos moments, però el cert és que els temes que 

tractaven continuaven sent notícia a la conjuntura actual. 

 

b) L’analèpsia i les línies vitals. Comprovàrem com veuen el present i el futur, quins 

valors destaquen i quines fites pretenen aconseguir i en quins moments de la 

seua vida creuen que ho faran. 

 

c) Les entrevistes i el grup focal. Permeteren resoldre els dubtes que ens havien 

generat algunes respostes i seleccionarem els nois i noies que ens eren 

interessants. Optarem per entrevistes individuals i dobles, en el cas de dos 

bessons del grup de Ciències que no els donàvem classe i de dues noies 
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amigues que eren tímides. Utilitzàrem un guió semi-estructurat al grup focal per 

dinamitzar les sessions i generar la participació activa. 

 

d) El programa QLIK. Pensem que pot tenir una aplicació molt útil en aquest tipus 

d’investigacions tant per observar la relació entre les diferents variables –tal com 

hem fet en comparar el domini dels coneixements  dels conceptes entre 

l’alumnat de Ciències i el d’Humanitats- com per a les presentacions.   

 

e) La seqüència didàctica. La utilització de la plataforma moodle va permetre que 

els nois i noies comptaren sempre amb els documents treballats a classe i 

d’ampliació. Els materials eren fonamentalment textos en totes dues seqüències 

didàctiques, però també mapes, caricatures, gràfiques i materials audiovisuals. 

Així a les dues activitats que avaluàrem sobre la crisi de 1873 i 1929 en relació a 

l’actual, utilitzàrem diferents fonts (textos, caricatures, taules numèriques i 

gràfiques). 

El temps dedicat a les activitats i el nombre d’elles va ser l’adequat i programat. Els 

documentals ens ocupaven quasi tota l’hora de manera que en alguns casos els visionaven 

a casa i es discutien l’endemà. 

Comprovàrem una major participació en les classes, possiblement per la relació dels 

temes amb l’actualitat. En molts casos eren dubtes conceptuals sobre termes com 

especulació, hiperinflació o accions borsàries. 

  

  8.3 Propostes i suggeriments pel futur. 

 

   Les preguntes de l’alumnat, les dificultats que han trobat en definir alguns 

conceptes, a l’hora de proposar solucions als problemes de la crisi o la valoració que fan 

del paper dels polítics i ciutadans, ens permeten compendiar una sèrie de propostes sobre 

l’ensenyament de qüestions socialment vives com la crisi econòmica actual. No podem 

oblidar que en una investigació-acció com aquesta el principal objectiu és la millora de la 

qualitat de l’ensenyament a l’aula, si la investigació no arriba a la pràctica docent, aquest 

treball d’investigació haurà sigut estèril. Així, ara podem proposar les següents 

observacions sobre la nostra experiència destacant els punts forts i febles: 
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 Els nois i noies tenen RS sobre la crisi actual, però de vegades oblidem que 

també sobre com serà el futur. Totes aquestes dues dimensions, present i futur, 

han d’estar connectades. Si entenem que la principal finalitat de les Ciències 

Socials és formar ciutadans crítics i participatius, l’ensenyament i l’aprenentatge 

de les disciplines ha de fomentar la construcció de models de futur integradors, 

que respecten el passat sense esclavitzar-los i els empodere per actuar en els 

nous escenaris. 

 Cal una adequació del concepte crisi. Els mitjans sensacionalistes emfasitzen els 

aspectes apocalíptics i decadents, i, generalment, els llibres de text continuen 

aquesta accepció. Redimensionar l’estudi de les crisis, harmonitzant l’atenció 

tant a les causes com a les solucions, així a més de transmetre un missatge 

positiu, il·lustraria als nois i noies amb les solucions preses, ja que hem observat 

les seues dificultats per atrevir-se a proposar solucions als problemes. 

 Les propostes han d’integrar les qüestions econòmiques sobre la crisi des dels 

problemes propers: la crisi de la construcció l’especulació immobiliària, la 

corrupció urbanística, l’economia de sol i platja, els treballs sense qualificació 

professional amb contractes precaris... Hem comprovat com dominen els 

conceptes d’aquests temes, com interpreten el context socioeconòmic de la 

comarca  en relació amb el seu futur i les seues possibilitats de trobar feina, per 

tant  

 El tractament de les crisis des de l’assignatura de la Història ha permès que 

l’alumnat comprengués la historicitat dels problemes. Han establert 

comparacions i diferències amb rigor històric i sense cometre anacronismes, 

però hem observat un major domini dels conceptes difícils per part de l’alumnat 

d’Economia. L’alfabetització econòmica demana en primer lloc la comprensió 

dels conceptes econòmics, amb exemples i explicacions senzilles. 

 Per últim, un projecte conjunt interdepartamental (Ciències socials, Economia, 

filosofia, Matemàtiques) és imprescindible, malgrat l’estructura fèrria als IES. No 

hem d’oblidar que l’assignatura d’Economia dels darrers anys que tractava 

temes com la crisi de 1929 o la construcció de l’Estat del Benestar ha 

desaparegut i amb ella aquests continguts, a favor  d’Economia d’Empresa que 

se centra en la creació, comptabilitat i viabilitat de les empreses. En els cursos 

de 1r a 4t d’ESO s’ha introduït en aquesta concepció liberal de l’ensenyament de 

l’economia, l’assignatura Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial. 
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 Poden resultar interessants per a futures investigacions els següents temes que han 

sorgit a la investigació: 

 El concepte de “fama”. Què entenen els nois i noies per “ser famós/a”? En un 

percentatge important de les línies vitals que dissenyaren, assenyalen com un 

objectiu convertir-se en famós. Alguns vinculaven la fama al desenvolupament 

de la seua activitat professional, però en la majoria semblava que es tractava 

d’obtenir un estat en el qual són populars per se. 

 Les dificultats entorn del pensament creatiu aplicat als problemes econòmics. 

Les recerques identifiquen les característiques del pensament econòmic, en ser 

inferencial, relacional, i demanar el domini de diferents variables, però aquesta 

diagnosi demana més propostes pràctiques per superar les dificultats. 

 La formació del professorat i les seues RS sobre l’economia, ja que continuem 

valorant com coherents i viables aquelles que actuen sobre la demanda, 

pretenen estimular el mercat, i s’inscriuen dins del flux circular de la renda... 

mentre que menyspreem aquelles propostes alternatives al sistema capitalista, 

qualificant-les com utòpiques. Potser el professorat també es troba segrestat 

per la ideologia liberal. 

 Els estudis de gènere aprofundeixen en les diferents construccions culturals 

entre nois i noies, però nosaltres hem comprovat una subdivisió interna: les 

diferències entre les alumnes d’Humanitats i les de Ciències en les seues 

capacitats i motivacions professionals. Cal més estudis per a corroborar si és 

una autopercepció que es dóna en la major part de les noies segons les feines 

que es veuen desenvolupant  o una excepció de la nostra investigació. 
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ALUMNE/A:         CURS 2015-2016 

 
GRUP:                                                                               DATA: 
 

 
1. DADES PERSONALS15 

 
1.1. Data de naixement       _____/_____ /_____   

 
1.2. Lloc de naixement ______________________      
 
1.3. Lloc de residència    _________________________________________ 
 
1.4. Sempre has viscut en el mateix lloc?     SI       NO     Indica els llocs on has viscut?    
 

LLOC PERÍODE TEMPS MOTIU DEL CANVI 
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 
1.5. Amb quins membres de la teua família vius?    

 
 

1.6. Qui és el propietari de la residencia on vius? _______________________________ 
 
1.7. Reps algun tipus d’ajut o beca?    SI      NO    Quin?   
 
1.8. Quin curs feies l’any passat? ____________________________________________  
1.9. En quin centre el vas fer?  ______________________________________________ 
 

                                                 
15 Si alguna pregunta resulta incòmoda de contestar, que indiquen: “no la vull respondre”.   

 

NO   

SÍ   
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2. DADES FAMILIARS. 
 
2.1. PARE/ MARE 

 
2.1.1. Edat ________ 

 
2.1.2. Estudis que té:   _______________________________________  

 
2.1.3. Situació laboral:     Aturat/da        Treballa   

 
2.1.4. Quina feina té??  ___________________________  

 
2.1.5. Horari Laboral aproximat ______________________________________ 

 
2.1.6. Quantes vegades ha canviat de treball des del 2008? Per què  creus que ha 

canviat de feina? 
 

  2.2.   MARE/PARE  
 

2.2.1  Edat ________ 

2.2.2   Estudis que té:   _______________________________________  

2.2.3  Situació laboral:     Aturada/t       Treballa    

2.2.4  Quina feina té??  ___________________________  

2.2.5  Horari Laboral aproximat ______________________________________ 

2.2.6  Quantes vegades ha canviat de treball des del 2008? Per què  creus que ha 

canviat de feina? 
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 IDEES DE FUTUR. 
 
3.2 Què és el que més valores en un treball?     
 
 
 
 
3.3 Si pogueres elegir, de què t’agradaria treballar en un futur? 
 
 
 
 
3.4 Assenyala els tres treballs desitjats en ordre de preferència i explica breument el motiu 

de les teues eleccions. 
  

TREBALL MOTIU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.5 Quins requisits, quina formació o preparació, creus que necessitaràs per fer la 

primera d'aquestes feines que vols? 
 
 
 
 

3.6 I quines dificultats personals penses que trobaràs? 
 
 
 
 

3.7 De què penses que tindràs més probabilitats de treballar? Per què?  
 
 
 
 

3.8 Creus que la crisi que estem vivint determinarà  el teu futur? Com? 
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 LA CRISI ACTUAL 
 
      Com bé saps estem vivint una crisi econòmica, social, política que afecta a tot el món. 
 

4.1. Qui o què consideres responsable de la crisi?  Per què? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 

4.2. Qui o què consideres capaç de solucionar i eixir de la  crisi? Per què? 
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 Lleig les següents notícies 
 5.1. NOTÍCIA 1. 

   Dimarts, 13 de novembre del 2012    

«No tenim on anar» 
Carlos Ezequiel i la seva família van venir del Perú a la recerca d'un futur i ara 

s'enfronten a un desnonament. Els interessos acumulats han disparat el seu deute fins als 
314.000 euros 

«Si ens fan fora no tenim on anar». Podria ser el crit desesperat dels milers de 
famílies que s'enfronten a un desnonament i que ahir estaven pendents de la reunió entre 
el Govern i el PSOE. Però aquestes són les paraules de Carlos Ezequiel, de 52 anys, casat i 
amb quatre fills d'entre 25 i 16 anys. 

L'octubre passat va rebre una carta del banc que l'informava que s'iniciava la 
reclamació judicial per impagament de la seva hipoteca. Carlos i la seva dona, Julia 
Patrícia Vázquez, van deixar de pagar la quota el març passat, així que dir que  la notícia 
va ser inesperada seria pecar d'innocència. Ara  bé, no era aquesta classe d'avís el que ells 
esperaven. Des del març, esperaven l'arribada d'una carta de l'entitat amb l'avaluació del 
seu cas, que els confirmés si se'ls concedia un lloguer social, l'última carta que els podia 
permetre quedar-se al pis pagant una quota de 400 o 500 euros. «No volem viure gratis. 
Volem seguir pagant, però una quota assequible», reclama Carlos, com una vegada i una 
altra li ha demanat al seu banc. Aquesta era la seva única esperança, perquè ja havia 
exhaurit totes les possibilitats  

 http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/tenim-anar-2248495  
 

 
5.1.1 De quin problema tracta  aquest text?  Creus que és un problema important 

pels que el viuen? Per què? Coneixes alguna persona que haja viscut una 
situació semblant? Qui? Com es va resoldre? 
 
 
 
 

5.1.2 És una causa o conseqüència de la crisi? Explica per què?  
 
 
 

5.1.3 Creus que et podria passar a tu o a la teua família?  Per què? 
 
 
 

5.1.4 Et sembla una situació justa o injusta? Per què? 
 
 
 

5.1.5 Què proposes tu per solucionar el problema de la notícia? 
 
 

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/tenim-anar-2248495
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5.2 NOTÍCIA 2   

    
              Lunes, 22 de Abril de 2013 

"La primera vez que fui a un comedor social me dio tanta 
vergüenza que quería desaparecer" 
  Mariona no puede evitar la rabia al hablar de su periplo vital: “Tengo cincuenta y 
tantos y con esa edad ni te miran para darte trabajo. No se convocan oposiciones y para 
mí es imposible. Además, he puesto carteles por todos lados para dar clases pero ni por 
esas...” 

Esta mujer resolutiva es licenciada en Lengua y Literatura en Inglés, profesora 
interina de Educación Secundaria en la escuela pública durante 17 años y parada de larga 
duración que “ya no cobra”. 

La crisis ha truncado su vida profesional y personal. “Salgo adelante sola como 
puedo”, relata esta docente a RTVE.es mientras hace cola en el comedor social San 
Francisco de Madrid, donde acude desde hace meses porque no puede hacer frente a sus 
gastos. La pobreza llama a la puerta de la clase media y lo hace con virulencia. Son los 
casos de personas con vidas normalizadas, muchas de ellas con estudios superiores, a las 
que el paro empuja hacia la exclusión y que jamás imaginaron mirar frente a frente al 
abismo. 

“Es un verdadero shock y algunos afectados se aíslan de su entorno, rompen lazos 
con familiares y amigos porque no quieren que se enteren de lo que les pasa. Dejan de 
relacionarse, se encierran en casa y convierten su problema en algo exclusivo porque se 
sienten culpables”, explica Carlos Usías, presidente de la Red Española contra la Pobreza y 
la Exclusión Social. 
http://2014.kaosenlared.net/component/k2/54452-la-primera-vez-que-fui-a-un-comedor-

social-me-dio-tanta-verg%C3%BCenza-que-quer%C3%ADa-desaparecer.html 

 
5.2.1 Quin és el problema relacionat amb la crisi? De quin problema tracta aquest 

text?  Creus que és un problema important pels que el viuen? Per què? 
Coneixes alguna persona que haja viscut una situació semblant? Qui? Com 
es va resoldre? 

 
 
 

5.2.2 Creus que la situació que viu aquesta família és una causa o conseqüència 
de la crisi? Explica per què?  

 
 
 

5.2.3 Creus que et podria passar a tu o a la teua família?  Per què? 
 
 
 

5.2.4 Et sembla una situació justa o injusta? Per què? 
 
 
 

5.2.5 Què proposes tu per solucionar  aquest problema? 
 

http://2014.kaosenlared.net/component/k2/54452-la-primera-vez-que-fui-a-un-comedor-social-me-dio-tanta-vergüenza-que-quería-desaparecer.html
http://2014.kaosenlared.net/component/k2/54452-la-primera-vez-que-fui-a-un-comedor-social-me-dio-tanta-vergüenza-que-quería-desaparecer.html
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5.3 NOTÍCIA 3 
 

    Dissabte, 04 de maig de 2013 

Les participacions  preferents, una trampa dels  bancs i  
caixes pels clients. 

Molts dels compradors d’aquestes participacions veuen bloquejats els seus estalvis 
sense que se’ls hagués informat prou de les condicions de les mateixes. L’Associació 
d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (AICEC- ADICAE) ha emès un 
comunicat en el qual avisa de la gravetat de la situació financera de les persones que van 
contractar el que s’anomena participacions preferents, les denúncies de les quals ja 
superen en escreix el miler. Aquestes participacions són un producte complex, d’alt risc, 
sense cap cobertura de capital i perpetu. 

Però molts dels afectats que han recorregut a AICEC-ADICAE han explicat que els 
comercials que els les van vendre, perquè ara hi ha comercials, venedors enlloc 
d’assessors, “inadequats a les necessitats dels estalviadors”, no els van explicar la 
naturalesa del producte ni que podien perdre els diners, el que l’associació titlla de “ falta 
de transparència i informació insuficient”.   

És el cas de Dolores C., veïna de Tarragona de 92 anys, que fa dos anys va invertir 
100.000 euros d’estalvis en participacions preferents, mai li van dir que era un producte 
perpetu i ara no pot retirar cap euro i ha de malviure amb els 200 euros mensuals de 
pensió. O el cas d’Albert A., veí de Manresa de 84 anys, que no pot retirar 80.000 euros 
per pagar hospitals per la seva malaltia. 
http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2012/01/les_participacions_preferents_una_trampa_

dels_bancs_i_caixes_pels_clients_27723.php 

 
5.3.1 Quin és el problema del qual es fa ressò aquesta notícia?  

 
 
 

5.3.2 És una causa o conseqüència de la crisi? Explica per què?  
 
 
 

5.3.3 Creus que et podria passar a tu o a la teua família?  Per què? 
 
 
 

5.3.4 Et sembla una situació justa o injusta? Per què? 
 
 
 

5.3.5 Què proposes tu per solucionar el problema de la notícia? 
 
 
 

 

http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2012/01/les_participacions_preferents_una_trampa_dels_bancs_i_caixes_pels_clients_27723.php
http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2012/01/les_participacions_preferents_una_trampa_dels_bancs_i_caixes_pels_clients_27723.php
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5.4 NOTÍCIA 4.    

4 d’octubre de 2012 

Els joves catalans que emigren a l'estranger 
augmenten un 30% en tres anys. 

La xifra de joves catalans de 15 a 34 anys que ha emigrat a l'estranger ha crescut 
un 30% entre 2009 i 2012, amb 10.430 més aquest any, en paral·lel a l'augment de l'atur 
entre els titulats universitaris i a la destrucció de llocs de treball, segons l'informe d'UGT 
'Generació JESP. Joves Emigrants Àmpliament Preparats'. 

El portaveu de les joventuts d'UGT de Catalunya (Avalot), Daniel García, ha 
considerat molt preocupant que Catalunya exporti professionals qualificats, veient com el 
que ha invertit en la seva formació --915 milions d'euros per a universitats el 2011-- 
fructifica a altres països, i ha lamentat que Espanya se situï a la cua d'Europa "en tot, 
excepte en taxes d'atur, temporalitat, salaris i emancipació". 

Els joves que han emigrat han passat dels 35.547 el 2009 als 45.977 el 2012 -- un 
9,26% més que el 2011--, i s'han dirigit a altres països europeus --en un 42% dels casos-- 
com França, Alemanya, Andorra i Suïssa; seguits pels d'Amèrica del Sud (Argentina, 
Veneçuela i Brasil); Amèrica Central i del Nord (Mèxic, EUA, Canadà i Costa Rica); l'Àsia 
(Xina); països d'Àfrica i Oceania (Austràlia). 

García ha atribuït l'emigració al "desànim" causat per les altes taxes creixents d'atur 
juvenil --37,1% en la franja de 16 a 29 anys-- i entre els joves universitaris --un 8,27% 
més que el 2011--, a més de la destrucció d'un 22,7% dels llocs de treball ocupats per 
joves l'any passat, que per a García difícilment reapareixeran a curt termini. 

 http://www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/4045032/20121004/joves-catalans-

emigren-lestranger-augmenten-30-anys.html 

 
5.4.1 Quin és el problema?  

 
 
 

5.4.2 És una causa o conseqüència de la crisi? Explica per què?  
 
 
 

5.4.3 Creus que et podria passar a tu o a la teua família?  Per què? 
 
 
 

5.4.4 Et sembla una situació justa o injusta? Per què? 
 
 
 

5.4.5 Què proposes tu per solucionar el problema de la notícia? 
 
 
 
  

http://www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/4045032/20121004/joves-catalans-emigren-lestranger-augmenten-30-anys.html
http://www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/4045032/20121004/joves-catalans-emigren-lestranger-augmenten-30-anys.html
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5.5 A les notícies surten els següents conceptes i personatges. Assenyala quins 
coneixes, defineix-los o indica un sinònim, i explica on els escoltes més:   

 
El conec? 
Sí o No 

Definició o sinònim On l’escolte? 

5.5.1 Atur    

5.5.2 Preferents    

5.5.3 Retallada    

5.5.4 Rescat financer    

5.5.5 Prima de risc    

5.5.6 Desnonament    

5.5.7 Deute    

5.5.8 Hipoteca    

5.5.9 Àngela Merkel    

5.5.10 Tipus d’interès    

5.5.11 Menjador social    

5.5.12 Estat del benestar    

 
5.6 Quins altres conceptes consideres importants per comprendre la crisi? Per què? 
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 Compara les següents imatges, què penses? 
 

6.1 Rodrigo Rato 

  
 
________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________   
 
________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________  
 

6.2. Mobilitzacions 

    
   
 
________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________  
 
 
7. Imagina que quan tingues 70 anys et demanen els teus néts, que els contes 
què va ser la crisi, què va significar per a tu en la teua adolescència. Què els 
contaries? 
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ANNEX II 
ELS QUESTIONARIS 

REALITZATS EN 2n ESO 
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CURS 2012-13 

ALUMNE/A:       
GRUP:                                                               DATA:  

 
 

DADES PERSONALS 

 
 
Data i lloc de 
naixement_________________________________________________________________ 
Lloc de residència___________________________________________________________ 
Has canviat de residència als últims 5 anys_______________________________________  
Quin és el motiu? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Heu sigut desnonats? 
 
Tens ____germans. Tu ocupes el lloc 1-2-3-4-5-6 
 
 
Vius amb:                el   teu pare              la teua mare              avis    
 
Altres_________________ 
 
 
 
L’any passat estudiaves al mateix centre 

 
El teu anterior centre era                   privat             públic 
 
Pare_________________________________________________ Edat______ 
Estudis_______________________________________________ 
Horari Laboral_________________________________________ 
A què es dedica el teu pare o està aturat?  
Ha canviat el seu de treball en aquests anys? Per què creus? 
 
 
 
Mare_________________________________________________ Edat______ 
Estudis_______________________________________________ 
Horari Laboral_________________________________________ 
 
A què es dedica la teua mare o està aturada? 
Ha canviat el seu de treball en aquests anys? Per què creus? 
 

Gaudeixes d’algun tipus d’ajut o beca?   Quin? 
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Què valores en un treball?  

Estabilitat, prop de casa, sou alt...  

Altres____________________________________________________________ 

 

Si pogueres elegir de que t’agradaria treballar en un futur? Assenyala tres treballs en ordre 

de preferència?  Quines dificultats creus que trobaràs per poder aconseguir-ho? 

 

 

 

 

De què penses que tindràs més probabilitats de treballar? Per què? 
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Identifica a les següents notícies: 

1) Quin és el problema relacionat amb la crisi? Tria un només 

PROBLEMA NOTÍCIA 

 

Manca de treball. 

 

 

 

Pèrdua dels ingressos al banc 

 

 

 

Crisi immobiliària  

 

 

 

Pèrdua de l’habitatge 

 

 

 

Empobriment de la població 

 

 

. 

2) És una causa o conseqüència de la crisi? 

NOTÍCIA CAUSA  O CONSEQÜÈNCIA 

1  

2  

3  

4  

5  
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3) El protagonista és una persona, un col·lectiu laboral o social, un grup ètnic? 

NOTÍCIA PERSONA, COLECTIU O GRUP ÈTNIC 

1  

2  

3  

4  

5  
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4) A les notícies surten els següents conceptes i personatges. Assenyala quins coneixes, 

defineix-los o indica un sinònim, i explica on els escoltes més (a classe, casa, als mitjans 

de comunicació...) 

 El conec? 

Sí o no 

 

Definició o sinònim 

 
 

On l’escolte? 

Atur    

Preferents,     

Retallada,    

Rescat financer    

Prima de risc,     

Desnonament    

Deute    

Rescat financer     

Hipoteca    

Boom inmobiliari    

Fallida    

Àngela Merkel,    

Tipus d’interès    

Menjador social    

Estat del benestar    
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5) Et sembla una situació justa o injusta? Per què? 

 

 

6) Què proposes tú per solucionar el problema? 

 

 

7) Qui consideres responsable de la crisi? Tria només un. 

              El polítics                Els bancs                    Les empreses 

8) Qui consideres capaç de solucionar i eixir de la crisi? 

              El polítics               La societat                    La Unió Europea 
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NOTÍCIA 1 

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/tenim-anar-2248495           

Dimarts, 13 de novembre del 2012 

«No tenim on anar» 

Carlos Ezequiel i la seva família van venir del Perú a la recerca d'un futur i ara s'enfronten 

a un desnonament. 

Els interessos de demora han disparat el seu deute fins als 314.000 euros 

«Si ens fan fora no tenim on anar». Podria ser el crit desesperat dels milers de famílies 

que s'enfronten a un desnonament i que ahir estaven pendents de la reunió entre el 

Govern i el PSOE. Però aquestes són les paraules de Carlos Ezequiel, de 52 anys, casat i 

amb quatre fills d'entre 25 i 16 anys. 

L'octubre passat va rebre una carta del banc que l'informava que s'iniciava la reclamació 

judicial per impagament de la seva hipoteca. Carlos i la seva dona, Julia Patrícia Vázquez, 

van deixar de pagar la quota el març passat, així que dir que la notícia va ser inesperada 

seria pecar d'innocència. Ara bé, no era aquesta classe d'avís el que ells esperaven. Des 

del març, esperaven l'arribada d'una carta de l'entitat amb l'avaluació del seu cas, que els 

confirmés si se'ls concedia un lloguer social, l'última carta que els podia permetre quedar-

se al pis pagant una quota de 400 o 500 euros. «No volem viure gratis. Volem seguir 

pagant, però una quota assequible», reclama Carlos, com una vegada i una altra li ha 

demanat al seu banc. Aquesta era la seva única esperança, perquè ja havia gastat tots els 

cartutxos. 

 

  

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/tenim-anar-2248495
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NOTÍCIA 2 

http://kaosenlared.net/component/k2/item/54452-la-primera-vez-que-fui-a-un-comedor-social-me-

dio-tanta-verg%C3%BCenza-que-quer%C3%ADa-desaparecer.html                    

 Lunes, 22 de Abril de 2013  

"La primera vez que fui a un comedor social me dio tanta vergüenza que quería 

desaparecer" 

"La primera vez que fui a un comedor social me dio tanta vergüenza que quería 

desaparecer" 

Mariona no puede evitar la rabia al hablar de su periplo vital: “Tengo cincuenta y tantos y 

con esa edad ni te miran para darte trabajo. No se convocan oposiciones y para mí es 

imposible. Además, he puesto carteles por todos lados para dar clases pero ni por esas...” 

Esta mujer resolutiva es licenciada en Lengua y Literatura en Inglés, profesora interina de 

Educación Secundaria en la escuela pública durante 17 años y parada de larga duración 

que “ya no cobra”. 

La crisis ha truncado su vida profesional y personal. “Salgo adelante sola como puedo”, 

relata esta docente a RTVE.es mientras hace cola en el comedor social San Francisco de 

Madrid, donde acude desde hace meses porque no puede hacer frente a sus gastos. 

La pobreza llama a la puerta de la clase media y lo hace con virulencia. Son los casos de 

personas con vidas normalizadas, muchas de ellas con estudios superiores, a las que el 

paro empuja hacia la exclusión y que jamás imaginaron mirar frente a frente al abismo. 

“Es un verdadero shock y algunos afectados se aíslan de su entorno, rompen lazos con 

familiares y amigos porque no quieren que se enteren de lo que les pasa. Dejan de 

relacionarse, se encierran en casa y convierten su problema en algo exclusivo porque se 

sienten culpables”, explica Carlos Usías, presidente de la Red Española contra la Pobreza y 

la Exclusión Social. 

 

  

http://kaosenlared.net/component/k2/item/54452-la-primera-vez-que-fui-a-un-comedor-social-me-dio-tanta-verg%C3%BCenza-que-quer%C3%ADa-desaparecer.html
http://kaosenlared.net/component/k2/item/54452-la-primera-vez-que-fui-a-un-comedor-social-me-dio-tanta-verg%C3%BCenza-que-quer%C3%ADa-desaparecer.html
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NOTÍCIA 3 

http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2012/01/les_participacions_preferents_una_trampa_

dels_bancs_i_caixes_pels_clients_27723.php 

Dissabte, 04 de maig de 2013 

Les participacions preferents, una trampa dels bancs i caixes pels clients. 

Molts dels compradors d’aquestes participacions veuen bloquejats els seus estalvis sense 

que se’ls hagués informat prou de les condicions de les mateixes. 

L’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (AICEC-ADICAE) ha 

emès un comunicat en el que avisa de la gravetat de la situació financera de les persones 

que van contractar el que s’anomena participacions preferents, les denúncies de les quals 

ja superen en escreix el miler. Aquestes participacions són un producte complexe, d’alt 

risc, sense cap cobertura de capital i perpetu.  

Però molts dels afectats que han recorregut a AICEC-ADICAE han explicat que els 

comercials que els les van vendre, perquè ara hi ha comercials, venedors enlloc 

d’assessors, “inadequats a les necessitats dels estalviadors”, no els van explicar la 

naturalesa del producte ni que podien perdre els diners, el que l’associació titlla de “ falta 

de transparència i informació insuficient”. També denúncia males pràctiques com “la 

identificació d’un col·lectiu vulnerable al qual colocar” [les participacions preferents] i la 

“possible.  

És el cas de Dolores C., veïna de Tarragona de 92 anys, que fa dos anys va invertir 

100.000 euros d’estalvis en participacions preferents, mai li van dir que era un producte 

perpètu i ara no pot retirar cap euro i ha de malviure amb els 200 euros mensuals de 

pensió. O el cas d’Albert A., veí de Manresa de 84 anys, que no pot retirar 80.000 euros 

per pagar hospitals per la seva malaltia. 

 

  

http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2012/01/les_participacions_preferents_una_trampa_dels_bancs_i_caixes_pels_clients_27723.php
http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2012/01/les_participacions_preferents_una_trampa_dels_bancs_i_caixes_pels_clients_27723.php
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NOTÍCIA 4 

http://www.vilaweb.cat/ep/economia/4045032/20121004/joves-catalans-emigren-lestranger-

augmenten-30-anys.html 

04.10.2012 

Els joves catalans que emigren a l'estranger augmenten un 30% en tres anys. 

La xifra de joves catalans de 15 a 34 anys que ha emigrat a l'estranger ha crescut un 30% 

entre 2009 i 2012, amb 10.430 més aquest any, en paral·lel a l'augment de l'atur entre els 

titulats universitaris i a la destrucció de llocs de treball, segons l'informe d'UGT 'Generació 

JESP. Joves Emigrants Àmpliament Preparats'. 

El portaveu de les joventuts d'UGT de Catalunya (Avalot), Daniel García, ha considerat 

molt preocupant que Catalunya exporti professionals qualificats, veient com el que ha 

invertit en la seva formació --915 milions d'euros per a universitats el 2011-- fructifica a 

altres països, i ha lamentat que Espanya se situï a la cua d'Europa "en tot, excepte en 

taxes d'atur, temporalitat, salaris i emancipació".  

Els joves que han emigrat han passat dels 35.547 el 2009 als 45.977 el 2012 --un 9,26% 

més que el 2011--, i s'han dirigit a altres països europeus --en un 42% dels casos-- com 

França, Alemanya, Andorra i Suïssa; seguits pels d'Amèrica del Sud (Argentina, Veneçuela 

i Brasil); Amèrica Central i del Nord (Mèxic, EUA, Canadà i Costa Rica); l'Àsia (Xina); 

països d'Àfrica i Oceania (Austràlia). 

García ha atribuït l'emigració al "desànim" causat per les altes taxes creixents d'atur 

juvenil --37,1% en la franja de 16 a 29 anys-- i entre els joves universitaris --un 8,27% 

més que el 2011--, a més de la destrucció d'un 22,7% dels llocs de treball ocupats per 

joves l'any passat, que per a García difícilment reapareixeran a curt termini. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vilaweb.cat/ep/economia/4045032/20121004/joves-catalans-emigren-lestranger-augmenten-30-anys.html
http://www.vilaweb.cat/ep/economia/4045032/20121004/joves-catalans-emigren-lestranger-augmenten-30-anys.html
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ANNEX III.   

SITUACIÓ ACADÈMICA ACTUAL 

DELS 27 NOIS i NOIES DE 2N ESO 
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2n ESO 
A 

ACTUALMEN
T 

2n ESO 
B 

ACTUALMEN
T 

2n ESO 
I 

ACTUALM
ENT 

2n ESO 
L 

ACTUALMEN
T 

Alumna 
1 

Batxillerat H Alumna 
1 

2 FP Bàsica. 
Abandona 

Alumna 
1 

Ni-ni Alumna 
1 

Batxillerat C 

Alumna 
2 

Cicle Mitjà * Alumna 
2 

2 FP Bàsica Alumne 
1 

Ni-ni Alumna 
2 

Batxillerat C 

Alumna 
3 

1FP BÀSICA Alumna 
3 

Batxillerat H Alumne 
2 

Ni-ni Alumna 
3 

Batxillerat H 

Alumna 
4 

Batxillerat H Alumna 
4 

PDC Alumne 
3 

Botiga 
familiar 

Alumna 
4 

4t ESO PDC 

Alumna 
5 

Batxillerat H Alumna 
5 

TECAF*     Alumne 
4 

Presó Alumna 
5 

Batxillerat H 

Alumna 
6 

Batxillerat H Alumna 
6 

Batxillerat C Alumne 
5 

Ni-ni Alumna 
6 

Batxillerat H 

Alumna 
7 

4t ESO Alumna 
7 

Batxillerat C  Alumna 
7 

Batxillerat C 

Alumna 
8 

Pakistan Alumna 
8 

Pakistan Alumne 
1 

Batxillerat C 

Alumna 
9 

4t ESO Alumna 
9 

2FP BÀSICA Alumne 
2 

4t ESO 

Alumna
10 

Batxillerat H Alumna
10 

Batxillerat C Alumne 
3 

Batxillerat* 

Alumna
11 

Batxillerat H Alumna
11 

2FP BÀSICA Alumne 
4 

Batxillerat * 

Alumne 
1 

4t ESO PDC Alumne 
1 

Batxillerat C Alumne 
5 

Batxillerat C 

Alumne 
2 

4t ESO Alumne 
2 

Cicle Mitjà Alumne 
6 

Batxillerat H 

Alumne 
3 

Cicle Mitjà * Alumne 
3 

Cicle Mitjà Alumne 
7 

Batxillerat H 

Alumne 
4 

Treballant 
sense 
graduat 

Alumne 
4 

Batxillerat H Alumne 
8 

4t ESO 

Alumne 
5 

Cicle Mitjà * Alumne 
5 

Botiga 
familiar 

Alumne 
9 

Batxillerat H 

Alumne 
6 

Batxillerat C   Alumne
10 

Batxillerat H 

Alumne 
7 

Abandona 
3º 

Alumne
11 

4t ESO 

Alumne 
8 

2n PQPI Alumne
12 

Batxillerat C 

Alumne 
9 

Cicle Mitjà * Alumne
13 

Batxillerat C 

Alumne
10 

Batxillerat* 

Alumne
11 

4t ESO 

*Es troben fora del centre, a altres IES. 
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ANNEX IV. 

 ASPIRACIONS DE FUTUR i 

DIFICULTATS DELS 27 NOIS i NOIES 

EN 2N ESO i BATXILLERAT. 
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 De què volien 

treballar? I ara? 

Dificultats abans/ Ara De què penses que traeballaràs/ Ara 

1Alumna 2n A Professora d’Educació 

Física/ 1.Professora 

d’Infantil. 2.Fisioterapèuta 

3.Professora d’anglès  

No sé/ Demanen una nota 

alta a Fisio 

No ho sé/De professora, perquè de Fisio demanen molt...,  

puc fer un cicle per poder entrar o Professora Infantil 

2Alumna 2n A 1. Jutgessa, 2.Advocada/ 

1.Notària-Advocada, 2. 

Jutgessa, 3. Criminòloga 

Cal esforçar-se molt / És 

difícil per la nota 

Pot ser de advocada/ Crec que d’advocada (notària), 

 ja que estic fent lletres. 

3Alumna 2n A 1. Metgessa, 2. 

Professora, 3. 

Dissenyadora/ 1. 

Dissenyadora, 2. Dret i 

Criminologia, 3. 

Comissària 

En blanc/  Disseny té poca 

eixida 

Metgessa perque m’esforçaré/ Dissenyadora (ho intentaré  

almenys) 

4Alumna 2n A 1. Auxiliar d’infermeria. /1. 

Tatuadora 2. Professora 

d’infantil 

L’atur/Necessite diners per 

viatjar i conèixer tecniques 

per tatuar 

En un comerç/ Crec que tatuadora, és més fàcil que  

entrar en un institut 

5Alumna 2n A 1. Veterinària. 2. 

Professora d’Infantil/ 

1.Guia turística 

En blanc/ Ve menys 

turisme 

En blanc/ Guia turística, pot ser a l’estranger 

6Alumna 2n A 1. Professora/1.Professora 

de Geografia. 2. 

Professora de Primària. 

Policia Nacional 

Estudiar/El preu de les 

universitats 

Possiblement professora/Professora o amb el meu pare 

1Alumne 2n A 1. Informàtic/ 1. 

Animació. 2.Metge  

En blanc/ En tot cas 

econòmiques 

Informàtic/ Dissenyador de videojocs.  

1Alumna 2n B 1. Policia 2. Metgessa 3. 

Perruquera/ 1. Psicòloga. 

No se me dóna bé estudiar/ 

No tinc bona forma física 

Perruquera/ Psicòloga 
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2. Policia per ser policia 

2Alumna 2n B 1. Professora de primària. 

2. Psicòloga /1. Psicòloga 

Tinc problemes a casa que 

de vegades m’afecten/ 

Hauré d’esforçar-me 

Psicòloga /Psicòloga 

3Alumna 2n B No ho sé encara/1. 

Infermera (no ho tinc clar) 

No sé/ la nota pot ser No ho sé/ Del que estudie 

4Alumna 2n B 1. Presentadora. 2. 

Ballarina 3. Professora de 

ball/ 1. Psicòloga 2. 

Ballarina 3. Fotògrafa 

Cal molta energía/ Estudiar Ballarina/  Psicòloga 

1Alumne 2n B 1. Telecomunicacions. 

2.Científic. 3. Professor 

d’Universitat/ 1.Metge. 2. 

Enginyer. 3. futbolista 

Cap/Hauré d’estudiar molt Enginyer / Metge 

2Alumne 2n B 1. Història. 2Professor 3. 

Futbolista/ Professor 

d’Història 

Fer una carrera/ Que hi ha 

poc treball 

No ho sé/No ho sé 

 De qè volien 

treballar?/ I ara? 

Dificultats abans / 

Ara 

De què penses que treballaràs/Ara 

1Alumna 2n L 1.Professora d’anglès. 

2Biologa marina. 3. 

Professora de música/ 1. 

Professora d’anglès. 2. 

Policia. 3. Traductora 

No ho sé/ No ho sé Mestra/ Professora d’anglès. 

2Alumna 2n L 1.Professora. /1. 

Professora. 2.Auxiliar de 

vol. 3. Policia 

No ho sé/  No ho sé Pot ser professora/ Professora  

3Alumna 2n L 1.Professora 2. Psicòloga. 

3. Música/ 

Cap/ Cap Professora/ Fisioterapèuta-cirurgiana 
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1.Fisioterapèuta/cirurgiana 

2. Oncòloga 

4Alumna 2n L 1.Metgessa de xiquets 2. 

Professora de 

xiquets/1.Pediatra 2. 

Odontòloga 3. Òptica 

Cap/ Cap Metgessa de xiquets / Relacionat amb la sanitat 

5Alumna 2n L 1.Periodista 2. Professora 

/ 1. Professora 

Estudiar/En blanc Periodista/ Professora Primària 

6Alumna 2n L 1. Metgessa/ 1.Metgessa. 

2. PoliciaPsicòloga 

En blanc En blanc 

1Alumne 2n L 1. Enginyer 

2.Arquitecte/1. Arquitecte. 

2Entrenador d’handbol. 

3.Dissenyador de 

videojocs 

És molt difícil la carrera/ El 

temps d’estudi 

No ho sé/ Arquitecte 

2Alumne 2n L 1. Entrenador de fútbol. 2. 

Informàtic 3.Professor/n 

1. Futbolista. 2. Periodista 

esportiu  3.Entrenador de 

fútbol 

No ho sé/Demanen nota 

alta 

Entrenador de futbol/ Futbolista 

3Alumne 2n L 1. Futbolista. 2. Cuiner. 3. 

Advocat/ 1.Arquitecte 

2.Futbolista   

Ser el millor futbolista. Fer-

me un bar. 

Estudiar/Estudiar 

Cuiner/Arquitecte 

4Alumne 2n L 1.Empresari. 2. 

Informàtic. 3.Productor 

musical/Tècnic 

d’il·luminació 2.Tècnic de 

so. 3.Tècnic informàtic 

Diners per fer la carrera/El 

lloc on estudiar 

Empresari/ Tècnic d’il·luminació i  de so 
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5Alumne 2n L 1.Programador  

2.Esportista 3.Cuiner/1. 

Programador de 

videojocs. 2.Gamer 

La crisi/ Cap Cuiner/relacionoat amb els ordinadors 

6Alumne 2n L 1.Futbolista 2.Biòleg 3. 

Cuiner/ 1.Bomber 2.Policia 

3. inspector en riscos 

laborals 

Els estudis/ Esforçar-me, 

les retallades 

Futbolista/ Bomber 

7Alumne 2n L 1.Informàtic/ 1. 

Programador de 

videojocs. 2.Gamer 

Fer una carrera/ Cap Informàtic/  Programador de videojocs.   

8Alumne 2n L 1.Funcionari. 2 Taxista. 3. 

Periodista esportiu/ 

1.Notari. Venedor cotxes 

en un concessionari. 2. 3. 

D’allò que he estudiat.   

Estudiar/ la competència Taxista/ Taxista (és la feina del pare) però crec que  

d’alguna cosa relacionada amb el que estudiat 
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ANNEX V.  

DOMINI DELS CONCEPTES I 

CONTEXTOS ON ELS 

ESCOLTAVEN (2N ESO)  
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 2n A 2n B 2n I 2n L 

 Coneix Escolta  Ignora Coneix Escolta  Ignora Coneix Escolta  Ignora Coneix Escolta  Ignora 

Atur 95,5% 4,5% 0% 68,75% 31,25% 0% 66,7% 33,3% 0% 80% 5% 15% 

Preferents, 4,5% 0% 95,5% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 15% 85% 

Retallada, 58,5% 36% 5,5% 31.25% 50% 19,75% 50% 50% 0% 55% 35% 10% 

Rescat financer 4,5% 22,5% 72,5% 12,5% 37,5% 50% 16,7% 66,7% 16,7% 30% 25% 45% 

Prima de risc 0% 18% 72% 0% 25% 75% 0%% 16,7% 83,3% 10% 40% 50% 

Desnonament 67,5% 18% 14,5% 56,25% 18,75% 25% 49,9% 16,7% 33,3% 75% 5% 20% 

Deute 91% 4,5% 4,5% 50% 43,75% 6,25% 33,3% 33,3% 33,3% 75% 5% 20% 

Rescat financer 4,5% 22,5% 72,5% 12,5% 37,5% 50% 16,7% 66,7% 16,7% 30% 25% 45% 

Hipoteca 82% 13,5% 4,5% 31,25% 43,75% 25% 33,3% 33,3% 33,3% 80% 0% 20% 

Boom inmobiliari 72,5% 22,5% 0% 81,25% 19,75% 0% 0% 66,7% 33,3% 85% 15%  5% 

Fallida 0% 4,5% 95,5% 0%% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 5% 95% 

Àngela Merkel, 27% 13,5% 59,5% 37,5% 6,25% 43,75% 16,7% 66,6% 16,7% 75% 5% 20% 

Tipus d’interès 4,5% 18% 72,5% 0% 0% 100% 0% 16,7% 83,3% 25% 5% 70% 

Menjador social 45% 13,5% 41,5% 37,5% 37,5% 25% 50,1% 33,2% 16,7% 75% 0% 25% 
Estat del benestar 0% 4,5% 95,5% 0% 0% 100% 0% 16,7% 83,3% 0% 5% 95% 
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2n A 2n B 2n I 2n L 

Atur Televisió, casa i classe Televisió, casa i classe Televisió, casa i classe Televisió 

Preferents,  Pràcticament no l’han 

escoltat 

No l’han escoltat No l’han escoltat Televisió 

Retallada Televisió i classe Televisió i classe Televisió i classe Televisió, casa i classe 

Rescat financer Televisió Televisió Televisió Televisió 

Prima de risc,  Televisió Televisió Televisió Televisió 

Desnonament Televisió Televisió i  classe Televisió i  classe Televisió, classe i casa 

Deute Televisió Televisió, casa i classe Televisió, casa i classe Televisió, casa i classe 

Rescat financer  Televisió Televisió Televisió Televisió i classe 

Hipoteca Televisió i casa Televisió i casa  Televisió i casa Televisió, casa i classe 

Boom 

inmobiliari 

Televisió Televisió Televisió Televisió 

Fallida 

financera 

Pràcticament no l’han 

escoltat 

No l’han escoltat Pràcticament no l’han 

escoltat 

Televisió 

Àngela Merkel, Televisió Televisió Televisió Televisió 

Tipus d’interès Pràcticament no l’han 

escoltat 

Pràcticament no l’han 

escoltat 

Pràcticament no l’han 

escoltat 

Televisió 

Menjador social Televisió Televisió Televisió Televisió i classe 

Estat del 

benestar 

Pràcticament no l’han 

escoltat 

No l’han escoltat Pràcticament no l’han 

escoltat 

Pràcticament no l’han 

escoltat 
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ANNEX VI.  

EL MATERIALS UTILITZATS A LA 

SEQÜENCIACIÓ DIDÁCTICA   
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CRISI DE 1873 

1. Assenyala a quin tipus d’arguments recorren per a justificar 

l’imperialisme. Classifica’ls en polítics, econòmics, etnocèntrics, 

biològics, etc.  

2. Quins textos es mostren en contra de l’imperialisme? Com ho 

argumenten.  

3. Quina és la teua posició. Justifica-la. 

El capital financer significa, de fet, la unificació del capital. Els sectors, 

antany diferents, del capital industrial, comercial i bancari, estan a partir 

d'ara sota el control de les altes finances, on els magnats de la indústria i els 

bancs es troben estretament associats. 

Hildferling, El capital financer, 1910. 

 

Ahir vaig donar un tomb per l’Est End (barri obrer de Londres) i vaig assistir 

a una reunió d’aturats. El que hi vaig veure em va convèncer més que mai 

de la importància de l’imperialisme. (...) Hem de conquerir noves colònies 

per a col·locar-hi l’excès de població que patim. 

Sir Cecil Rhodes. Carta al periodista Stead. 1895. 

La missió civilitzadora de la qual parla la societat capitalista és tan sols un 

pretext per amagar la seva ànsia d'explotació i de conquesta (...). Enemic de 

tota explotació de l'home per l'home, defensor de tots els oprimits sense 

distinció de races, el Congrés condemna aquesta política de robatori i 

conquesta, aplicació desvergonyida del dret del més fort que trepitja el dret 

dels pobles vençuts, i comprova també que la política colonial augmenta el 

perill de tensions internacionals i de guerres entre els països colonitzadors. 

Resolució de la IIª Internacional de Stuttgart en 1907. 



Les perspectives de futur dels nois i les noies. 

 

400 

 

L'imperialisme és l'expressió del procés d'acumulació capitalista que es 

manifesta per la concurrència entre els capitalismes nacionals entorn dels 

últims territoris no capitalistes, encara lliures, del món. 

Rosa Luxemburg. 1913. 

 

La Geopolítica és la teoria de l'Estat com a organisme geogràfic o fenomen a 

l'espai, és a dir, l'Estat com a terra (país), territori, domini o més 

distintament com a regne. Com a Ciència Política té sempre en vista la unitat 

de l'Estat. La Geopolítica és la ciència de l’Estat com a organisme geogràfic. 

Rudolf Kjellen 

 

La Geopolítica és la ciència que estableix que les característiques i condicions 

geogràfiques i, molt especialment, els grans espais, exerceixen un paper 

decisiu en la vida dels Estats i que l'individu i la societat humana depenen 

del sòl en què viuen, estant la seva destinació determinada per les lleis de la 

Geografia. Proporciona al conductor polític el sentit geogràfic necessari per 

governar. 

Friedrich Ratzel 

Les fàbriques nordamericanes produeixen més del que el poble pot 

utilitzar,... El destí ens marca la política a seguir. El comerç mundial ha de 

ser nostre. Establirem factories comercials al món, cobrirem els oceans amb 

els nostres vaixells. La llei nordamericana, l’ordre nordamericà i la bandera 

nordamericana es plantaran a les regions i costes del món. 

  Discurs del senador Beveridge (futur president dels EUA) davant 

un club d’empressaris 

  



La crisi econòmica a l’aula: les representacions socials dels nois i noies. 

 

401 

Afirme que la política de França s’ha de fonamentar sobre una realitat 

evident: cal que el nostre país es posi a fer el mateix que els altres, i atès 

que la política de conquesta de colònies és el mòbil general de les potències 

europees, hem de prendre partit a favor seu. 

Discurs al parlament francès del 1r ministre J.Ferry, 1864 

 

Entre totes les nacions del món tan sols la nació anglesa ha estat capaç de 

fundar i conservar colònies a totes les regions del món. Ens hem assegurat 

la submissió i la simpatia de les races que viuen a l’ombra de la nostra 

bandera. (...) Crec que la raça britànica és la més gran de totes les que el 

món ha conegut. (aplaudiments sorollosos). 

 Discurs del 1r ministre britànic, Chamberlain, 1895 

  

Un país com França, quan ocupa una terra bàrbara, ha d’acontentar-se 

només amb l’afany de guany? No, aquesta nació generosa ha rebut de la 

Providència una més alta missió, la de l’emancipació, la de portar les llums, 

la civilització i la llibertat a les races i als pobles encara esclaus de la 

ignorància. 

Fragment d’un text de Garnier, intel·lectual francès, 1864. 

Una nació és com un individu: té els seus deures que complir i nosaltres no 

podem desentendre'ns dels nostres cap a tants pobles encomanats a la 

nostra tutela. Només la nostra dominació pot assegurar la pau, la seguretat i 

la riquesa a punts desgraciats que, mai anteriorment, han conegut aquests 

beneficis. I és acabant aquesta obra civilitzadora com nosaltres duem a 

terme la nostra missió nacional, per a l'etern profit dels pobles a l'ombra del 

nostre poder imperial. 

J. Chamberlain. Discurs. 
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 Podem dividir les nacions del món, grosso modo, en vives i moribundes. 

D'una banda, tenim grans països que el seu enorme poder augmenta d'any 

en any, augmentant la seva riquesa, augmentant la seva poder (...). Els 

ferrocarrils els han donat el poder de concentrar en un sol punt la totalitat de 

la força militar de la seva població i de reunir exèrcits d'una grandària i 

poder mai somiats per les generacions que han existit. La ciència ha col·locat 

en mans d'aquests exèrcits armaments que augmenten cada vegada més la 

seva eficàcia destructiva i que, per tant, augmenten el poder, terrible poder, 

d'aquells que tenen l'oportunitat d'usar-los. 

Lord Salisbury. Fragmento de un discurs. 4 de maig de 1898. 

 

Deixaran que uns altres que no siguem nosaltres s'estableixin a Tunísia, que 

uns altres que no siguem nosaltres se situïn en la desembocadura del riu 

Roig [Vietnam] (...) que uns altres que no siguem nosaltres es disputin les 

regions de l'Àfrica equatorial? (...) En aquesta Europa nostra, en aquesta 

competència de tants rivals que creixen al nostre al voltant, la política de 

recolliment o d'abstenció no és una altra que el camí de la decadència. 

La política colonial s'imposa en primer lloc en les nacions que han de 

recórrer a l'emigració, ja per ser pobra la seva població, ja per ser excessiva 

(...) Però hi ha un altre aspecte d'aquesta qüestió molt més important: la 

qüestió colonial és, per a països com el nostre, dedicats per la naturalesa 

mateixa de la seva indústria a una gran exportació, el problema mateix dels 

mercats. Allí on es tingui domini polític, es tindrà també predomini dels 

productes, predomini econòmic. 

Jules Ferry. 1882. 
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A conseqüència de la baratura de la terra en les colònies, la gran majoria de 

la població és propietària o ocupant de la terra; i la seva indústria està en 

gran manera confinada a la producció que sorgeix de forma immediata del 

sòl; a saber, aliments i matèries primeres. Per contra, als països vells, on el 

sòl està totalment ocupat i el treball és abundant, pot dir-se que les 

manufactures són la seva producció natural per a l'exportació. Això és el que 

els colonitzats no produeixen. La colònia produeix el que necessita el país 

vell; el país vell produeix el que necessita la colònia. El país vell i la colònia 

són, per tant, els millors clients l'un per a l'altre. 

E. G. Wakefield. Un punt de vista sobre l’arte de la colonització. 

1849. E. G. Wakefield (1796-1862). Colonitzador britànic  de Nova Zelanda. 

   

Per una feliç circumstància, que potser encara no s'ha assenyalat, Algèria 

haurà de demanar durant molt temps els productes manufacturats que 

produeix França, mentre que ella podrà assortir amb abundància les 

matèries primeres necessàries per a la indústria de la metròpoli. Però abans 

que pugui demanar a la terra l'oli, la soia, el tabac, el cotó, la fusta, etc., 

abans que ens pugui aportar olis més corrents, pells, grans, animals, llanes i 

altres productes de l'interior d'Algèria, és necessari que la dominació sigui 

conquistada per la força i mantinguda per la política. 

General Bugeaud. Argèlia, els mitjans per a conservar la conquesta. 

1842. 

 

Races superiors!, Races inferiors!. És fàcil de dir. Per mi part, jo m'aparto de 

tal opinió, especialment després d'haver vist a savis alemanys demostrar 

científicament que la francesa és una raça inferior a l'alemanya. No, no 

existeix el dret de les anomenades nacions superiors sobre les nacions 

cridades inferiors. La conquesta que vosté. [J. Ferry] preconitza és l'abús, llis 

i pla, de la força que dóna la civilització científica sobre les civilitzacions 
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primitives, per apropiar-se de l'home, torturar-ho i esprémer-li tota la força 

que té, en benefici d'un pretès civilitzador. 

G. Clemenceau. Discurs al Parlament. França, juliol de 1885. 

 Cada millora dels mètodes de producció, cada concentració de la propietat 

(...), sembla reforçar la tendència a l'expansió imperialista. En la mesura en 

què una nació després d'una altra entren en l'era de les maquinàries i 

adopten els mètodes industrials més avançats, és més difícil per als seus 

empresaris, comerciants i financers col·locar les seves reserves 

econòmiques, i progressivament es veuen temptats a aprofitar els seus 

governs per conquistar amb finalitats particulars països llunyans i 

subdesenvolupats a través de l'annexió i del protectorat (...). 

Aquest estat de la qüestió en l'economia és l'arrel de l'imperialisme. Si els 

consumidors d'aquest país poguessin elevar tant el seu nivell de consum que 

fossin capaços d'avançar a la par que les forces de producció, no hi hauria 

cap excedent de mercaderies i capital capaç d'exigir de l'imperialisme el 

descobriment de nous mercats (...).L'imperialisme és l'esforç dels grans 

amos de la indústria per afacilitar la sortida del seu excedent de riquesa, 

buscant vendre o col·locar a l'estranger les mercaderies o els capitals que el 

mercat interior no pot absorbir. 

No és el creixement industrial el que anhela l'obertura de nous mercats i de 

noves regions per a invertir, sinó la deficient distribució del poder adquisitiu 

la que impedeix l'absorció de mercaderies i capital dins del país. 

L'imperialisme és el fruit d'aquesta falsa política econòmica, i el remei és la 

reforma social 

John Hobson. L’imperialisme. 1902  

 Explica els moviments de migració del mapa. Per què creus que la gent 

marxa d’un país en altre en aquella època. Què succeïa al països europeus 

en aquells moments: situació política, econòmica, social, etc.  
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CRISI 1929 

 

Llig els següents textos i assenyala a quin període de la gràfica es refereixen. 

Justifica les teues decisions. Utilitza aquests vocabulari: especulació, prèstecs, 

sobrevaloració, optimismo, demanda, oferta, pànic,  

 

 

 

TEXT 1 

Muy pronto un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo 

mi atención y la del país. Era un asuntillo llamado mercado de 

valores. Lo conocí por primera vez hacia 1926. Constituyó una 

sorpresa muy agradable descubrir que era un negociante muy 

astuto. O por lo menos eso parecía, porque todo lo que 

compraba aumentaba de valor. No tenía asesor financiero ¿Quién 

lo necesitaba? Podías cerrar los ojos, apoyar el dedo en cualquier 

punto del enorme tablero mural y la acción que acababas de comprar empezaba 

inmediatamente a subir. Nunca obtuve beneficios. Parecía absurdo vender una acción a 

treinta cuando se sabía que dentro del año doblaría o triplicaría su valor. 
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El miércoles por la tarde, en Broadway, Chico encontró a un habitual de Wall 

Street, quien le dijo en un susurro: -Chico, ahora vengo de Wall Street y allí no se habla 

de otra cosa que del Cobre Anaconda. Se vende a ciento treinta y ocho dólares la acción y 

se rumorea que llegará hasta los quinientos. ¡Cómpralas antes de que sea demasiado 

tarde! Lo sé de muy buena tinta. Chico corrió inmediatamente hacia el teatro, con la 

noticia de esta oportunidad. Era una función de tarde y retrasamos treinta minutos el 

alzamiento del telón hasta que nuestro agente nos aseguró que habíamos tenido la 

fortuna de conseguir seiscientas acciones. ¡Estábamos entusiasmados! Chico, Harpo y yo 

éramos cada uno propietarios de doscientas acciones de estos valores que rezumaban 

oro. El agente incluso nos felicitó. Dijo: - No ocurre a menudo que alguien entre con tan 

buen pie en una Compañía como la Anaconda. 

 
 

El mercado siguió subiendo y subiendo. Cuando estábamos de gira, Max Gordon, el 

productor teatral, solía ponerme una conferencia telefónica cada mañana desde Nueva 

York, sólo para informarme de la cotización del mercado y de sus predicciones para el día. 

Dichos augurios nunca variaban. Siempre eran "arriba, arriba, arriba". Hasta entonces yo 

no había imaginado que uno pudiera hacerse rico sin trabajar. 
 

Lo más sorprendente del mercado, en 1929, era que nadie vendía una sola acción. 

La gente compraba sin cesar. Un día, con cierta timidez, hablé a mi agente acerca de este 

fenómeno especulativo. - No sé gran cosa sobre Wall Street - empecé a decir en son de 

disculpa- pero, ¿qué es lo que hace que esas acciones sigan ascendiendo? ¿No debiera 

haber alguna relación entre las ganancias de una compañía, sus dividendos y el precio de 

venta de sus acciones? Por encima de mi cabeza, miró a una nueva víctima que acababa 

de entrar en su despacho y dijo: - Señor Marx, tiene mucho que aprender acerca del 

mercado de valores. Lo que usted no sabe respecto a las acciones serviría para llenar un 

libro. (...)Al dia siguiente volvimos al despacho del agente y en un santiamén compramos 

acciones de United Corporation por valor de ciento sesenta mil dólares, con una garantía 

del veinticinco por ciento. Para los pocos afortunados que no se arruinaron en 1929 y que 

no estén familiarizados con Wall Street, permítanme explicar lo que significa esa garantía 

del veinticinco por ciento. Por ejemplo, si uno compraba ochenta mil dólares de acciones, 
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sólo tenía que pagar en efectivo veinte mil. El resto se le quedaba a deber al agente. Era 

como robar dinero. 

 

Mientras el mercado seguía ascendiendo hacia el firmamento, empecé a sentirme 

cada vez más nervioso. El poco juicio que tenía me aconsejaba vender, pero, al igual que 

todos los demás primos, era avaricioso. Lamentaba desprenderme de cualquier acción, 

pues estaba seguro de que iba doblar su valor en pocos meses. 
 

Parecía que casi todos mis conocidos se interesaran por el mercado de valores. La 

mayoría de las conversaciones se limitaban a la cantidad que tal y tal valor habían subido 

la semana pasada, o cosas similares. El fontanero, el carnicero, el panadero, el hombre 

del hielo, todos anhelantes de hacerse ricos, arrojaban sus mezquinos salarios -y en 

muchos casos sus ahorros de toda la vida- en Wall Street. Ocasionalmente, el mercado 

flaqueaba, pero muy pronto se liberaba la resistencia que ofrecían los prudentes y 

sensatos, y proseguía su continua ascensión. 

 
De vez en cuando algún profeta financiero publicaba un artículo sombrío 

advirtiendo al público que los precios no guardaban ninguna proporción con los 

verdaderos valores y recordando que todo lo que sube debe bajar. Pero apenas si nadie 

prestaba atención a estos conservadores tontos y a sus palabras idiotas de cautela. 

Incluso Barney Baruch, el Sócrates de Central Park y mago financiero americano, lanzó 

una llamada de advertencia. No recuerdo su frase exacta, pero venía a ser así: "Cuando el 

mercado de valores se convierte en noticia de primera página, ha sonado la hora de 

retirarse." 
 

Un día concreto, el mercado comenzó a vacilar. Unos cuantos de los clientes más 

nerviosos fueron presos del pánico y empezaron a descargarse. Eso ocurrió hace casi 

treinta años y no recuerdo las diversas fases de la catástrofe que caía sobre nosotros, 

pero así como al principio del auge todo el mundo quería comprar, al empezar el pánico 

todo el mundo quiso vender. Al principio las ventas se hacían ordenadamente, pero 

pronto el pánico echó a un lado el buen juicio y todos empezaron a lanzar al ruedo sus 

valores que por entonces solo tenían el nombre de tales. Luego el pánico alcanzó a los 

agentes de Bolsa, quienes empezaron a chillar reclamando garantías adicionales. Esta era 

una broma pesada, porque la mayor parte de los accionistas se habían quedado sin 
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dinero, y los agentes empezaron a vender acciones a cualquier precio. Yo fui uno de los 

afectados. 

 

Luego, un martes espectacular, Wall Street lanzó la toalla y sencillamente se 

derrumbó. Eso de la toalla es una frase adecuada, porque por entonces todo el país 

estaba llorando. Algunos de mis conocidos perdieron millones. Yo tuve más suerte. Lo 

único que perdí fueron doscientos cuarenta mil dólares (o ciento veinte semanas de 

trabajo, a dos mil por semana). Hubiese perdido más pero era todo el dinero que tenía. El 

día del hundimiento final, mi amigo, antaño asesor financiero y astuto comerciante, Max 

Gordon, me telefoneó desde Nueva York. Todo lo que dijo fue: "¡la broma ha terminado!" 

Antes de que yo pudiese contestar el teléfono se había quedado mudo...se suicidó. 

 
El ir al desahucio financiero no constituyó una pérdida total. A cambio de mis 

doscientos cuarenta mil dólares obtuve un insomnio galopante, y en mi círculo social el 

desvelamiento empezó a sustituir al mercado de valores como principal tema de 

conversación.  

                                                 Testimoni del còmic Groucho Marx 

  
  
 
 TEXT 2 
 
 

El xofer del ric conduïa amb les seves oïdes posades en els seients de darrere per recollir 

notícies sobre un imminent moviment en Bethlemen Steel; ell mateix posseïa cinquanta 

accions per les quals havia dipositat una aval que li cobria una variació de deu enters. 

L'home que netejava els cristalls de la finestra en l'oficina de l'agent de canvi i borsa feia 

una pausa per observar els valors, doncs estava considerant l'oportunitat de convertir els 

seus escassos estalvis en unes poques accions de Simmons. Edwin Lefèvre (informador de 

la marxa de la borsa) va referir el cas del criat d'un agent de canvi que va guanyar 

gairebé una cambra de milió jugant al mercat; el d'una veterana infermera que consechó 

trenta mil gràcies a les confidències d'agraïts pacients; i el d'un pastor de Wyoming que 

vivia a trenta milles del ferrocarril més proper, qui comprava o venia milers d'accions en 

un dia.” 

  
 
Harper: “Only Yesterday” en An Informal History of the 1920's publicado en 1931, NY. 
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TEXT 3 

 Edward Stone, important especulador borsari, va arribar a casa a les sis de la tarda del 

Dijous Negre. Amb els ulls embogits va cridar a la seva filla Edith: 

- No podem conservar gens. No tinc ni un centau. La Borsa s'ha enfonsat. Ens hem quedat 

sense res. Res Vaig a matar-me És l'única solució. Tindreu el segur... 

 

I va arrencar a córrer en direcció a la terrassa (...). Un pas li separava de la barana quan Edith 

va aconseguir agarrar-li un peu i retorçar-li-ho fins a derrocar-ho (...). Llavors va intervenir 

l'esposa, que li va bufetejar repetides vegades i, per fi, Edward Stone va començar a 

reaccionar (...). Tot havia passat en menys de cinc minuts. Van començar a arribar els criats, 

als qui va caldre dir que havia caigut. 

Al final, ja més calmat i a la seva habitació al costat de la seva dona i filla, va aconseguir 

explicar l'ocorregut. Estaven en la més completa misèria. Aquest dia havia perdut més de cinc 

milions de dòlars 

 

Gordon Thomas. El día en que ens va enfonsar la Borsa. 1984. 
 
 
 

 

TEXT 4 

Els mercats de valors del país van estar ahir a punt de ser presa del pànic quan de sobte algunes 

persones pròsperes es van posar histèriques i temoroses i van intentar vendre simultàniament un 

volum sense precedents de títols a qualsevol preu. El resultat va ser un malson financer mai vist a 

Wall Street. Va commoure els fonaments del districte financer, va saturar fins a la desesperació 

els seus engranatges i va sembrar el terror. En una societat basada en gran part en la confiança i 

en la qual la riquesa real es manifesta d'una manera més o menys imprecisa en trossos de paper, 

tot l'entramat de l'estabilitat econòmica va amenaçar a esfondrar-se." 
 
SCHILLER, R. (1929): La Crisis de 1929 
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TEXT 5 

 

“Para aquellos de nosotros que vivimos los años de la Gran Depresión, todavía resulta 

incomprensible que la ortodoxia del mercado libre, tan patentemente desacreditada entonces, 

haya podido presidir nuevamente un período general de depresión a finales de los ochenta y 

principios de los noventa, en el que se ha demostrado igualmente incapaz de aportar 

soluciones. Este extraño fenómeno debe servir para recordarnos un gran hecho histórico que 

ilustra: la increíble falta de memoria de los teóricos y prácticos de la economía. Es también 

una clara ilustración de la necesidad que la sociedad tiene de los historiadores, que son los 

“recordadores” profesionales de lo que sus ciudadanos desean olvidar.” 

 

E. Hobsbawm (1989). Historia del siglo XX. (  
 
 
 
Explica la situació d’hiperinflació a partir de les fonts. 
 
Pedí la cuenta. Cuando la trajeron, estaba cuidadosamente detallada y sumaba 

790.650.000.000 de marcos. Muy serviciales, habían calculado al cambio especial de 31 

dólares con 63. 

—¿Puedo ver esa cuenta? — preguntó Alfred, poniéndose las gafas de leer y, antes de 

que yo pudiera evitarlo, la tomó. 

 Christoph se puso de pie, miró por encima del  hombre de Alfred y sacó la estilográfica... 

—Herr Ober! —gritó Alfred. 

—Un momento —protesté—. 

Esta es mi fiesta, sé que el lugar es caro... No me prestaron atención. En un abrir y cerrar 

de ojos, el maitre, el gerente y un cajero habían reunido en torno a nuestra mesa. 

—Herr Baron, es el procedimiento habitual aquí. 

—¿Desde cuándo? ¡Esto es ultrajante! 

—¡No es culpa nuestra, señor! 

—¿De dónde ha sacado este Kurs? Usted sabe muy bien que a las dos eran veintiséis mil 

millones. 

—¡Pero ahora son las dos de la madrugada, Herr Baron! Tenemos que defendernos... 

—¿E inventan por ello un nuevo Kurs? ¿El Kurs nocturno del Adlon? 

—El cálculo da menos de veinticinco mil millones por dólar —anunció Christoph, que 

había estado haciendo cuentas en el reverso de un menú. 
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—Herr Baron, tenemos que defendernos —dijo el gerente. 

—¿Cómo sabremos cuál será el Kurs cuando depositemos el dinero mañana por la 

mañana? —preguntó el cajero. Era un joven pálido, colérico, de piel enfermiza y gafas de 

cristales gruesos. Vestía un traje raído. Parecía cansado. 

—¡Usted está cobrando en dólares, hombre! —dijo Christoph en tono de plaza de 

armas—. ¡Mañana por la mañana valdrán más! 

Por supuesto, ellos lo sabían perfectamente. Si yo hubiera tratado de pagar la cuenta en 

marcos — suponiendo que hubiese podido llevar al comedor más de setecientos noventa 

mil millones de marcos— no los hubieran aceptado. ¿Qué hacía la gente si no tenía 

dólares, libras, florines o francos? Algo que seguro no hacían era cenar en el Hotel Adlon. 

Cuando terminaron las negociaciones, mi cuenta había sido reducida en un dólar y 

veintitrés centavos, lo cual difícilmente valía la pequeña escena. Christoph y el gerente 

estaban tratando de suavizar las cosas y Alfred comentó que todos estaban en el mismo 

barco. 

—No, no estamos en el mismo barco —dijo el cajero, furioso. 

—¿Cómo dice? 

—¡Sáquenlo de aquí! —siseó el gerente al maitre. 

El cajero, con los brazos ya sujetos por uno de los mozos y por el maitre, gritó: 

—No estoy en el mismo barco con un norteamericano que tiene la cartera llena de 

dólares... ni con el barón von Waldstein. 

Alfred se puso en pie, todos nos pusimos en pie, el cajero fue arrastrado hacia fuera... 

—Mil perdones, Herr Baron, el hombre será despedido por la mañana... 

Alfred alzó las cejas. 

—¿Para qué por la tarde se aliste en la S.A.? ¿Cree que eso mejoraría la situación? Paga 

la cuenta, Peter. Lamento el incidente.  

Solmssen , A. (1989). Una princesa en Berlín, p.1357  
 
 
 
Para la mayoría de los alemanes, la Navidad de 1922 estaba convirtiéndose en una 

pesadilla. A mediados de diciembre, un dólar valía más de 7.000 marcos, y medio kilo de 

mantequilla, que había costado 800 marcos en noviembre, entonces costaba 2.000. 

Cuando salía de compras, tenía que recoger dinero en Waldstein & Co. El cajero entraba 

en la pequeña sala de recepción con una caja de latón, y el montón de billetes que ponía 

sobre la mesa tenía que dividirse en fajos separados, que entonces yo distribuía en los 

bolsillos de mi traje y de mi nuevo abrigo cruzado.  
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Nevaba. En las calles, la  expresión de los transeúntes era severa, afligida. La palabra 

¡Ruhr! era un grito diario en los titulares de todos los periódicos. Los franceses 

anunciaban que, si los alemanes no se ponían al día en sus entregas de carbón, acero y 

postes telefónicos, el ejército francés entraría en la región de Essen, Duisburgo, 

Gelsenkirchen, Miilheim, Bochum, Dortmund... las ciudades ennegrecidas por el humo, 

los calles de fábricas, las minas de carbón y las acerías: Ruhrgebiet, el centro industrial 

de Alemania. 

Estos eran los titulares. En el interior, los periódicos publicaban páginas enteras de 

ofertas de oro, joyas, alianzas matrimoniales, anillosde compromiso... «¡Precios 

increíbles!» 

Y las tiendas estaban llenas de gente comprando cosas. En la «Kaufhaus des Westens», 

una de las tiendas más grandes de la ciudad, la actividad era frenética, la gente entraba 

desde el Wittenbergplatz por las puertas giratorias, atestaba los pasillos, se hacinaba en 

los ascensores, se empujaba para admirar los artículos en exposición: 

joyas y trajes de etiqueta, lencería, cristal de Bohemia y porcelana de Sajonia, libros de 

arte, trenes de juguete arrastrados por locomotoras a vapor, ejércitos de soldaditos de 

plomo dispuestos en escenas de célebres batallas históricas... 

Mientras algunos tenían que vender el anillo de boda para comer, otros —como yo, con 

recursos para especular, norteamericanos, ingleses, franceses, holandeses, belgas, gente 

de Europa Oriental, cuya nacionalidad no sabía distinguir, y también muchos alemanes— 

parecían cargados de papel moneda y lo gastaban lo más rápidamente 

posible,convirtiéndolo en regalos de Navidad que, al día siguiente, costarían mucho más 

que hoy. 

Compré un chaleco de cachemira marrón para Frau Keith; un bolso de cuero para Frau 

Meier; un bolso idéntico para Mutti Bauer y un pequeño reloj de pulsera de oro para Lilí.      

Solmssen , A. (1989). Una princesa en Berlín, p.999 

 

Me gustaría hacer una pregunta, aunque no es una pregunta que se deba hacer aquí, en 

Europa... Sin embargo, la haré: ¿cuánto dinero te ha dado el señor Graham para que 

arregles tus asuntos y regreses a tu país? 

—Bueno, vamos a ver —saqué el sobre del bolsillo interior, lo abrí, cogí un cheque 

rosado, librado contra The Provident Trust Company, y lo hice deslizar sobre la mesa. 

Christoph Keith le dio la vuelta sin cogerlo, lo miró y alzó los ojos. 

—¿Debes mucho dinero aquí? 
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—No, creo que solamente el alquiler del próximo mes. 

—¿Te sobra el resto? 

Asentí con la cabeza. 

—Vente a Alemania —dijo Keith. 

—¿A Alemania? 

—Amigo mío, en Alemania, hay inflación. ¿Sabes lo que significa eso? El dinero vale 

cada vez menos, quiero decir que, con nuestro marco alemán, se compra cada día 

menos. ¿Sabes cuánto valía un dólar norteamericano hoy, esta tarde, cuando cerraron los 

bancos? 

Alrededor de doscientos marcos. ¡De modo que uno de nuestros marcos vale la mitad de 

una moneda norteamericana de un centavo. Y está empeorando, aún no han decidido 

cuánto tiene que pagar Alemania por indemnizaciones de guerra a los aliados, el marco 

baja cada día más y, con este cheque, puedes vivir en Alemania... bueno, muy 

cómodamente. 

— ¿Cuánto tiempo? 

Se encogió de hombros. 

— Depende. ¿Cómo quieres vivir de bien? ¿Cuánto aumentará la inflación? 

¿Especulas en moneda extranjera? Algunos hombres se han hecho millonarios con 

menos dólares de los que hay en este cheque.  

Solmssen, A. (1989). Una princesa en Berlín, p.90-94         
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Compara les diferències i similituds entre les polítiques econòmiques que es 

portaren a terme en 1929 i 2008. Utilitza citacions dels textos a la comparació.   

 

L'eixamplament de les funcions de l'Estat, necessari per a l'adaptació recíproca de 

la propensió a consumir i de la incitació a invertir, semblaria (a alguns) una horrible 

infracció dels principis individualistes. Aquest eixamplament ens sembla el contrari i l'únic 

mitjà per evitar la destrucció completa de les institucions econòmiques actuals, i la 

condició per a un feliç exercici de la iniciativa individual. 

 

J. M. Keynes. Teoría general sobre el empleo, el interés y la moneda. 1936. 

 

 

Ara és l’inexorablement moment de dir la veritat, tota la veritat, amb franquesa i 

atreviment. Hem d'actuar ràpidament; utilitzaré el Congrés com l'últim recurs per 

combatre la crisi, amb un poder executiu ampli per lliurar una batalla contra l'estat 

d'emergència, amb un poder tan gran com el qual em seria conferit si de fet anéssim 

envaïts per un país estranger. 

 

Nostra més àrdua tasca, la primera, és fer que el poble torni al treball. No és un 

problema insoluble si ens enfrontem a ell amb prudència i valentia. Pot realitzar-se, en 

part, mitjançant la contractació directa per part del govern, actuant com en un cas de 

guerra però, al mateix temps duent a terme els treballs més necessaris, a partir 

d'aquestes persones contractades, per estimular i reorganitzar la utilització dels nostres 

recursos naturals. 

 

Discurs de F. D. Roosevelt. Març de 1933. 
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El pla d'Obama suposa injectar en les entitats financeres un bilió de dòlars, la qual 

cosa ha causat una reacció eufòrica de les borses americana i europees i l'efecte contrari 

a Krugman, que ha acusat a la nova administració de seguir l'estela dibuixada pel govern 

Bush en cas de canviar "diners per escombraries", en relació amb la compra d'actius tòxics 

causats per les hipoteques incobrables. 

 

El Levante 24/03/2009 

 
 

EL 'PLA E' ES VA INICIAR EL 1 DE MARÇ 
 

Els 8.000 milions que el Govern central ha destinat als ajuntaments perquè realitzin 

obres, com la rehabilitació d'edificis i la construcció de noves infraestructures, han generat 

més de 50.000 ocupacions. La previsió del Govern és generar uns 270.000 nous llocs. 

 
EL MUNDO 24/3/09 

 

 

Com creus que aconseguiran o no solucionar eixes propostes econòmiques els 

problemas de la gràfica. 
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Observa la gràfica de 2003-2008 en relació amb la crisi de 1929. Per què creus 
que són dos períodes àlgids de l’economia. Com varen crèixer els mercats 
d’aleshores i d’ara?  
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Llig els  següents textos. Quines similituds hi veus entre la crisi als 

EUA i Espanya? 

 

        En 2007 se vio seriamente afectada por la crisis financiera provocada por 

los créditos subprime. Acumuló enormes pérdidas por títulos respaldados por 

las hipotecas a lo largo de 2008.  En el segundo trimestre fiscal, Lehman 

informó de pérdidas de 2.800 millones de dólares y se vio obligada a vender 

6.000 millones de dólares en activos. En el primer semestre de 2008, Lehman 

había perdido el 73% de su valor en bolsa. En agosto de 2008, Lehman informó 

de que tenía la intención de despedir al 6% de su plantilla, 1.500 personas.     

 El 13 de septiembre de 2008, Timothy F.Geithner, el presidente del 

Banco de la Reserva Federal de Nueva York  convocó una reunión sobre el 

futuro de Lehman, que incluía la posibilidad de liquidación de sus activos para 

sanear la empresa. Lehman informó que estaba en conversaciones con el Banco 

de América y Barclays  para una posible venta de la empresa. Finalmente, el 15 

de septiembre de 2008, dos días después, Lehman Brothers anunció la 

presentación de quiebra al renunciar sus posibles compradores. 

 

 

 La crisis inmobiliaria se ha cobrado su primera gran víctima. La 

inmobiliaria Martinsa-Fadesa —una de las mayores del país— ha suspendido 

pagos y ha presentado concurso de acreedores voluntario. 

 Después de más de cinco horas de reunión, "el Consejo de 

Administración de Martinsa-Fadesa, reunido en Madrid, ha decidido instar un 

Concurso Voluntario de Acreedores cuyo objetivo último es garantizar la 

continuidad de su proyecto empresarial, procediendo al saneamiento y 

reorganización de la compañía a través de los instrumentos de la Ley Concursal 

[antigua suspensión de pagos]", ha indicado la compañía en un comunicado. 

 Tanto el Presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín, como el resto 

de los miembros del Consejo de Administración, "continúan desempeñando sus 

funciones al frente de la empresa", añaden. Según el hecho relevante remitido 

a la CNMV, el consejo "entiende que la compañía tiene viabilidad" y añade, de 

acuerdo con un informe de la sociedad de tasación Richard Ellis, que cuenta 

con un patrimonio inmobiliario valorado, a fecha 31 de diciembre de 2007, en 

10.805,4 millones de euros. 
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Leopoldo Abadia nomena la crisi com la crisi N.I.N.J.A. 

 

   Ninja és un acrònim que significa no income, no job, no assets; és a dir 

persones sense ingressos fixes, sense treball estable, sense propietats ni 

patrimoni. Visiona el vídeo https://www.youtube.com/watch?v=UCCX0EjRohQ 

 

 

¿Quines eren les condicions dels préstecs que rebien aquests clients? 

¿Cómo es coneixen aquest tipus d'hipoteques? 

¿Què va passar quan els  ninjes no foren capaços de tornar els seus 

deutes amb els bancs?  

  

https://www.youtube.com/watch?v=UCCX0EjRohQ
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Llig la notícias: Quin tipus de política econòmica ha seguit el G-

20? Què vol dir “activos tóxicos” i “limpiar los bancos”? 

 

G-20 INYECTA UN BILLÓN DE DÓLARES 

 LONDRES / Barack Obama afirma que la cumbre "ha sido histórica 

por la magnitud de nuestra respuesta". 

 

 Los líderes del G-20 acordaron aportar un fondo de 1 billón de dólares 

destinados a los organismos multilaterales, con el objetivo de superar la peor 

crisis económica desde la II Guerra Mundial. 

 El Primer Ministro británico, Gordon Brown, subrayó que se ha realizado 

un "esfuerzo fiscal sin precedentes" por parte del G-20, que generará en la 

economía mundial 5 billones de dólares hasta fines de 2010 y elevará la 

producción un 4%. "Estamos llevando a cabo una expansión fiscal sin 

precedentes y concertada, que salvará o creará millones de trabajos que de 

otra manera se hubieran destruido", se destaca en este mismo sentido en el 

comunicado aprobado por los líderes del G-20, además  Brown añadió que es 

necesario "limpiar los bancos" para restablecer las líneas crediticias a empresas 
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y ciudadanos, y anunció que habrá nuevas reglas sobre los bonos de los 

directivos bancarios. 

 Habrá asimismo un enfoque común para hacer frente a los "activos 

tóxicos" en manos de las entidades financieras y un paquete de ayuda de 50 

mil millones de dólares destinados a los países pobres. 

 

 http://www.expansion.com/2009/04/03/inversion/mercados/1238740023

.html 

 

Quin tipus de politica econòmica s’aplica? Què pretèn? És keynesiana? 

Quin paper  juga l’Estat? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.expansion.com/2009/04/03/inversion/mercados/1238740023.html
http://www.expansion.com/2009/04/03/inversion/mercados/1238740023.html
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ANNEX VII.  

LES PROVES QUE REALITZAREN 

SOBRE LA CRISI DE 1873, 1929 

I 2008. 
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  ANNEX VIII. 

TESTIMONI DEL NOÍ ARGENTÍ 
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Testimoni d’un noi argentí que va emigrar des d’Argentina. 

Supongo que te refieres a la crisis económica, así que me centraré más en 

ella principalmente. 

Fue en 2008, un año antes de que curiosamente yo llegara a Europa, 

concretamente a España, primeramente a Almería en una ciudad llamada El 

Ejido. Comienza entonces lo que todos conocemos aquí como la “crisis”, esta se 

enmarca dentro de la crisis económica mundial de 2008 que afectó a la mayor 

parte de países del mundo, especialmente a los países desarrollados. 

Desde 28 de septiembre de 1997, el dia de mi nacimiento, hasta el 2008, 

viví en Argentina, concretamente en Mar de Plata. Tuve en general una infancia 

y una adolescencia  muy feliz, nunca me falto de nada. Mi padre era dueño de 

un taller, que ocupaba casi una manzana de terreno. Él se dedicaba al negocio 

de la carpintería; mi madre por su parte, hasta más tarde, como cualquier 

madre se ocupaba solamente de mi hermano y yo. Como dije ante, nos iba tan 

bien que cuando a mis padres se les ocurrió abrir un negocio, lo hicieron, y la 

verdad es que tenía bastante éxito, pero eso no era lo único que tenia el 

negocio, como cualquier cosa, todo tiene un lado positivo y negativo, y muchas 

veces quisieron robarnos.  

Como anécdota, recuerdo cuando era pequeño, uno de los días que pasé 

mucho miedo. Era una mañana cualquiera, yo tendría unos nueve años, 

estudiaba en un colegio privado, Colegio Modelo Isaac Newton, y hasta las doce 

del mediodía no pasaba el autobús que me recogía a la puerta de mi casa. La 

cosa es que a mi casa llegaban muchos repartidores con grandes envíos por el 

tema de la tienda, y ese día había llegado el que repartía el pan. Como todos 

los días mi madre le abría la puerta, él le entregaba el encargo y mi madre le 

pagaba. Era bastante temprano por lo cual no venía tanta gente, pero ese día 

mi madre y el repartidor vieron, aunque un poco tarde, llegar a un hombre que 

llevaba algo en la mano, era una escopeta. Acto seguido mi madre salió 

corriendo hacia dentro, corriendo, cerró la puerta y dejó fuera al repartidor. 

Recuerdo que estábamos  mi hermano y yo desayunando, y entró mi madre 

corriendo, y mi madre nos hace esconder, por si el hombre armado entraba en 
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casa. Mi hermano y yo estábamos muy asustados, sin saber qué pasaba en ese 

momento. No me imagino cómo lo estaría mi madre.  

A día de hoy sigo sin saber qué le hizo el ladrón al repartidor, sólo escuche 

la conversación que tenía con mi madre cuando el ladrón decidió irse. Mi madre 

le conocía y le pidió perdón. El hombre le dijo que no pasaba nada, que si él 

hubiera estado en el lugar de mi madre hubiera hecho lo mismo, lo importante 

es que estaban todos bien.  

No fue ni la única vez que pase miedo por un robo, ni la única vez que 

intentaron robarnos. Probablemente quien lea esto no se lo va a creer, pero esa 

era la cruel y triste realidad de Argentina en aquella época. Y por lo que nos 

cuentan sigue igual incluso peor y también lo hemos comprobado. Aún estando 

aquí, hace dos años vino mi abuela a visitarnos aquí a España y cuando volvió 

la estaban esperando en su casa, la agredieron y le robaron todos los regalos, 

dinero y más que había traído a Argentina. Hoy dos años después, gracias a 

Dios ha vuelto a visitarnos y créeme cuando te digo, que no pasa una sola 

noche en la que rezo, para que a mi abuela no le vuelva a pasar lo mismo otra 

vez. 

Ya lo sé, es para no creerlo, pero yo siempre digo lo mismo, tienes que 

vivirlo para saber lo que se siente, no hay más. Después de sufrir muchos 

robos, decidimos cerrar la tienda, más que todo por la inseguridad que había, y 

esa misma inseguridad hizo que decidiésemos venir a vivir a España.  

Cuento esto porque creo que es un aspecto que podría definirse como 

consecuencia de la crisis, el desempleo, la delincuencia y el aumento de la 

pobreza son algunas de las consecuencias que produce la crisis, probablemente 

algunas de ellas, hacían que en Argentina se viviera de aquella manera. 

Cuando llegamos a España, como mencioné anteriormente llegamos a 

parar en El Ejido, situado en Almería. Fue un año muy duro. Por causas que 

desconozco nuestro viaje se retraso más de lo esperado y la decisión que 

habían tomado nuestros padres era que no empezáramos a estudiar en 

Argentina, porque no íbamos a terminar el curso allí. La cosa es que tardamos 

más de lo esperado en trasladarnos a España y para cuando llegamos el curso 

aquí en España ya estaba finalizando, creo recordar que sólo fui a clase dos 
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semanas como mucho y de hecho los dos cursos que he “repetido” en los dos 

no he ido más de un mes a clase.  

En España se estaba produciendo una crisis, incluso antes de que 

llegáramos, pero durante esos años sólo estaba comenzando, eso perjudicó a 

mi familia también. Mis dos padres estaban sin trabajo, y mi padre tomo una 

decisión que hoy en día sigo pensando en ello, y pienso que lo que hizo no lo 

habría hecho cualquiera. Normalmente cuando alguien de un país se va a vivir a 

otro y dentro de ese mismo le va mal en lo económico, se vuelve a su país. Mi 

padre decidió probar suerte aquí, en Benidorm, luego donde curse mi carrera 

estudiantil de la ESO y Bachiller. Si no hubiese sido por mi padre no estaría 

ahora mismo escribiendo esta redacción, a saber dónde estaría ahora mismo si 

se hubiera vuelto a Argentina. Es increíble como puede cambiar tu vida cuando 

decides cambiar un pensamiento…  

Siguiendo con el tema de la crisis, yo hasta una edad más adulta no tuve 

muy en cuenta tanto la crisis política, económica o social, pero durante ese 

periodo, creo que así tal y como acabo de contar mi historia, es lo que 

probablemente ha significado para mi la palabra “crisis”. 
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