LES CLASSES DE REFORÇ
COM A COMPLEMENT DE L’EDUCACIÓ FORMAL.
Un estudi del discurs familiar segons la classe social i el capital emocional.
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HIPÒTESIS

• De quina manera canvia el discurs sobre la necessitat
de classes de repàs segons la classe social i/o segons els resultats dels fills?
• Quins són els sentiments amb els que es troben els pares
i mares d’alumnes de secundària per haver d’ajudar als fills
en l’educació formal?

MARC TEÒRIC
Individualització: construir la pròpia biografia (Beck,
2000) VS Habitus familiar i estratègies de reconversió
(Bordieu, 1998)
Capital emocional: els valors i habilitats, amor i afecte,
la despesa de temps, atenció, cura i preocupació. Són una reserva de recursos emocionals que es construeixen dins de les
famílies i els nens (Reay, 2000)
Diferents descripcions dels resultats dels fills a l’escola en funció de la classe social [encaixar VS destacar] (Skeggs, 1997)
Repàs escolar com a forma de reconversió de capital
econòmic en cultural. Tipus:
• Remedial: Obtenir millors resultats acadèmics per salvar
del suspès.
• Enrichment: Millorar encara més els resultats acadèmics
d’alumnes que ja tenen bons resultats (Runte-Geidel, 2013)

RESULTATS

El repàs
escolar suposa
alliberació d’angoixes per a la classe
treballadora i alliberació de càrrega
de treball per a la
classe mitja.

La necessitat
de fer classes de
repàs té més relació
amb els resultats dels
alumnes que amb la
classe social de la
família.

Els professors descriuen de manera diferent el fracàs escolar
en funció de la classe
social.

La classe treballadora destaca
el valor instrumental
de l’educació i la classe mitja el valor
expressiu.

Respecte el
capital emocional no hi ha major
o menor implicació
segons la classe social
sinó que els recursos
que poden emprar
són diferents.

METODOLOGIA
Recerca emmarcada a Santa Eulàlia de Ronçana a l’INS Vall
del Tenes.
Entrevistes semi-dirigides a mares amb fills que cursen l’ESO
i que fan repàs escolar:
• 3 mares de Classe Mitja amb repàs de tipus remedial.
• 2 mares de Classe Treballadora amb repàs
de tipus remedial.
• 1 mare de Classe Mitja amb repàs de tipus enrichment.

CONCLUSIONS
• Les classes de repàs aporten seguretat a les alumnes.
Importància del gènere.
• El tipus de repàs enrichment sorgit a la metodologia
és un tipus de repàs diferent del plantejat al marc teòric.
Diferents modalitats de repàs enrichment.
• La recerca mostra nous factors que podrien tenir-se en compte
per seguir investigant.
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