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“Emcol∙locaven
a l’última fila”
Cinc joves expliquen els motius

de la seva desvinculació de l’escola

CARINA FARRERAS
Barcelona

D os de cada deu
estudiants
abandonen l’es
cola abans dels
16 anys, l’edat
en què l’educa

ció deixa de ser obligatòria. La
xifra, reprovada per la Comissió
Europea, que apressa Espanya a
rebaixarla (a Catalunya la taxa
d’abandonament és lleugera
ment inferior), no explica del tot
la sensació de fracàs que senten
molts altres estudiants en el seu
procés de formació i que afecta
les seves expectatives de vida.
Existeix el que la investigadora
en educació i professora de soci
ologia de la UAB, Aina Tarabini,
anomena “microexclusions es
colars”.
“Parlemde repeticions de curs

(gairebé un terç dels alumnes de
15 anys han repetit una o dues
vegades), de separacions d’alum
nes per grups de nivell, de nanos
que es graduen sense tenir prou
competències, d’abandona
ments el primer mes de batxille
rat, d’adaptacions curriculars
que queden en mínims o d’ex
pectatives de docents sobre el
rendiment de l’alumne en funció
de la seva situació socioeconò
mica, el nivell cultural dels pa
res, el seu origen familiar...”. Tot
plegat no és a les estadístiques
oficials però “fa que els joves no
sentin el seu model educatiu
com a propi”, explica Tarabini,
que ha publicat La escuela no es
para ti.
L’experiència del fracàs mina

l’autoestima. “De mica en mica
els nanos s’aparten i es col∙lo
quen al lloc on el sistema vol que
siguin: fora de classe”, afegeix la
professora. Fora de classe d’una
manera literal (absentisme o
abandonament) o metafòrica
(absència), i és un desencade
nant de deficiències educatives,
conductes disruptives, fragilitat
emocional... De tota manera, Ta
rabini considera que si als alum
nes se’ls oferís una educaciómés
personalitzada, d’acord amb el
seu ritme, i un acompanyament
autèntic s’aconseguiria no no
més un sentiment de pertinença
real a l’escola, sinó també la vin
culació del nano amb les ganes
d’aprendre i de trobar un lloc a la
societat.
L’Adrián, l’Andrea, en Sergio,

en David i la Coral són exemples
d’aquestes dinàmiques d’expul
sió inconscient del sistema edu
catiu. Tots porten una motxilla
personal depesmés enllà del que
han viscut al centre educatiu.
Són alumnes de l’escola de sego
na oportunitat El Llindar, esco
llits a l’atzar, que parlen breu
mentde la seva experiència d’ex
clusió i fracàs i de què els ha
funcionat per reenganxarse a la
formació.

La solitud al pati
“Quan vaig arribar a l’institut,
amb 12 anys, vaig pensar que se
ria tan guai com es veia a les
pel∙lícules”, explica l’Adrián. “I
no”. Al pati hi havia el grup de
nois populars, que quedaven i es

veien fora de l’escola. També hi
havia els dels mòbils. I els d’es
port. “Jo era molt tancat, i vaig
quedar fora de tots els grups”. El
curs va ser inesperadament difí
cil, i es va trobar sol davant les
seves dificultats. Va suspendre 1r
d’ESO, i va haver de repetir la
dolorosa experiència de la soli
tud al pati amb nanos més joves.
Va suspendre tres assignatures,

cosa que l’acostava auna altra re
petició. Va abandonar i es va
abandonar.
Va al Llindar des del setembre

passat. Està matriculat al curs de
Ventallers, un programa que
acompanya i orienta els alumnes
de més de 16 anys en un ventall
de tallers professionals dife
rents. En contra de la seva pri
mera idea, seguir una formació

professional inicial (PFI) d’imat
ge i estètica (“Perquè un oncle
meu té una perruqueria”, expli
ca), està veient altres possibili
tats després de fer tallers d’esca
lada, cuina, electricitat, mecàni
ca... “No sabia que m’agradaven
tantes coses”, respon loquaç. Va
lora l’acompanyament de la seva
tutora, la Irene, tan diferent dels
seus docents d’institut. “Encara

no sé què faré, però vull tenir
l’accés al grau mitjà d’FP”.

Anys d’avorriment
“Els professors només estaven
pels nanos de la primera fila”,
explica l’Andrea. A mi sempre
em col∙locaven al darrere perquè
no seguia. Vaig preguntar si po
dia seure al costat dels companys
que aprenien, i el professor va
dir queno”. El fracàs de 1r d’ESO
es va convertir en un llast. “Vaig
passar de tot perquè pensava:
‘Quin avorriment fins als 17 anys,
quan me’n pugui escapar’”. Ara
en té 16, i des de fa dos anys fa un
programa personalitzat que
combina la teòrica de l’ESO amb
aprenentatges professionals.
“Som deu a classe, i aprenem a
diferents ritmes, per això els
exàmens són diferents”. Li agra
da anar al centre. “Aquí no ens
destrossen; t’ho expliquen fins
que ho entens i t’animen a conti
nuar”. Somia dematricularse en
un cicle d’auxiliar d’Infermeria i
saltar a un grau d’Educació In
fantil després. “Tinc moltes ga
nes d’arribar a 4t d’ESO perquè
ja estaré a prop del que vull fer.
He caigut del camí, però, comdi

L’Adrián, l’Andrea, en Sergio, en David i la Coral davant l’edifici d’El Llindar, situat al parc de CanMercader de Cornellà de Llobregat

L’abandonament escolar i altres microexclusions

Tendències
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LLIBERT TEIXIDÓ

Des del 2004 acompanya
més de 2.600 adoles-
cents i joves del Baix
Llobregat i el Barcelonès

Formatper70professionals (psicope-
dagogs, educadors socials, psicòlegs) i
mestres especialistes, avalats per la
FundacióCassià Just

A part de la formació, es garanteix una experièn-
cia de feina real. Per això s’han impulsat iniciati-
ves com el restaurant Repartidor (amb el suport
de Tragaluz), un centre d’imatge i estètica (amb

Cebado), una empresa de rehabilitació i mante-
niment d’interiors amb serveis de pintura, elec-
tricitat, llauneria i fusteria. Un centre informàtic
(Fundació Orange).I escola d’automoció, fonta-
neria, vivers de plantes...

LES XIFRES
DE LA
INSTITUCIÓ

Alumnes Equip humà Experiència laboral

C. FARRERAS Barcelona

Fa 15 anys la psicopedagoga Be
gonyaGaschvacrearlaFundació
El Llindar, una de les primeres
escoles de segona oportunitat
d’Espanya que, amés amés, s’ha
convertit en un centre de refe
rència educatiu i en un exemple
d’innovació. L’escola acompa
nya 330 joves entre 12 i 25 anys
que s’han despenjat de l’educa
ció i que estan en una situació de
fragilitat, respectant la seva sin
gularitat,elsseusritmes ielsseus
interessos. Gasch parla de digni
tat educativa. “És el sistema el
que fracassa, però ells abando
nen ipateixen”, afirma.

Què és una escola de segona
oportunitat?
Uncentre que acompanya els jo
vesdurantdos, tresoquatreanys
perquè trobinel sentitdel seure
corregut formatiu.Tenim153 iti
neraris diferents. Ens centrem
enlasingularitatdecadaalumne,
en els seus desitjos i en els seus
interessos perquè trobi sentit i
utilitat al que fa i recuperi la sen
sació de capacitat que ha perdut
pelmaltractamentescolarqueha
rebut.

Com és el primer contacte
amb l’adolescent?
Ens asseiem a les butaques del
meu despatx i mantenim una
conversa tan sincera comés pos
sible.Escoltaréspartfonamental
d’aquest procés.Molts d’aquests
nois no estan despenjats només
del sistema educatiu, sinó també
de la vidamateixa. Cal descobrir

quin és l’obstacle en el procés
d’aprenentatge i buscar lamane
ra de generar el seu consenti
ment per aprendre. Per això cal
crear temps, espais i mirades di
ferents. I requereixvoluntat i fei
na individual i col∙lectiva dels
professionals.

Sembla una feina intensiva
perals educadors.
Efectivament, és summament
compromès,perònonoméspera
ells, sinó també per a la resta de
l’equip humà, com el cuiner del
restaurantoelmecànicdel taller.
La instituciópossibilitaespaisde
treball personal i col∙lectiu que

facilitenquetotelpersonalpugui
ajustar cada dia la proposta del
centre al que li passa a cadanen.

Comofereixen totaixò?
Fa anys que explorem i transgre
dim el territori impossible de la
normativa, d’un sistema educa
tiu burocràtic, despersonalitzat i
estandarditzat, per crear noves
condicions de possibilitats per
als adolescents i els joves que el
sistema centrifuga sistemàtica
ment. No és fàcil, però anem tro
bant bretxes.

Si l’abandonament i el fracàs
són tan alts i afecten no només
nanos en risc d’exclusió, per
quènohihamésescolesaixí?
Per la rigidesa dels itineraris
educatius i per la falta de flexibi
litat administrativa, que no pos
sibilita la constitució d’escoles
amb un suport financer sòlid i
continu en el temps. Nosaltres
depenemdesubvencionsperquè
els successius governsnohanes
tat capaçosde trobar l’encaix ad
ministratiuquegaranteixi la sos
tenibilitat econòmica. De fet, es
tem sostenint amb fons propis el
70% del nostre alumnat des del
setembrepassat per un retard en
la publicació de la subvenció. I ja
no podem més. No es pot afron
tar el fenomen de l’abandona
mentescolardesdela lògicadela
subvenció, la convocatòria i el
concurspúblic.

I si no aconsegueix el finan
çamentperaaquest any?
Noho sé, estembatallant perquè
els nanos no repeteixin l’experi
ènciad’abandonament.c

LLIBERT TEIXIDÓ

La directoraBegonyaGasch somriu davant el centre fundat el 2003 i al qual assisteixen 330 alumnes

uen aquí, hi puc arribar d’altres
maneres”.

El desafiament i l’expulsió
Un dia el professor d’ESO es va
adreçar a en Sergio com “el xim
plet de la gorra”. I va reaccionar
al menyspreu no amb la paraula,
sinó amb els recursos més pri
maris: li va pegar. “Sé que no està
bé”, admet per justificar que sap
que la violència no és la manera
de resoldre els conflictes, “però
en el fons s’ho mereixia”. Es
queixa dels intents dels profes
sors d’ignorar la seva presència a
l’aula, de volerlo esborrar de la
classe, d’expulsarlo pels seus
desafiaments i mala conducta,
segons la seva versió.
“T’estàs 45 minuts a classe

sense assabentarte de res i a so
bre et renyen. I cada vegada ho
entens menys i, al final, tot t’és
igual”, es queixa. Però fracassar
no estava entre els seus objec
tius. La qüestió era com i en què
podia tenir èxit. “Aquí no t’avor
reixes mai. Per començar, no et
passes tot el dia amb la llibreta i
el boli. Aprens coses interes
sants, útils. Fas projectes i pro
ves activitats, com l’escalada.
Com havia de saber que m’agra
dava?”. Quant als estudis, s’ho
passa bé amb la geografia. “He
tret un notable a l’exposició del
cometa Halley. Això mola”.

Desmotivació
En David voldria aprovar 3r
d’ESO aquest curs, però no sap si
ho aconseguirà. “Nom’agradaria
veure’m un altre any així”, reco
neix, malgrat que li agrada el
centre actual, que compara amb
una mà estesa disposada a aju
dar. “Pots agafarla o no, però hi
és, i una vegada t’hi agafes ja no
et deixa anar. Això és nou per a
mi”. Li agraden els tallers, espe
cialment el de cuina (l’escola té
un restaurant propi que rep el
suport del grup Tragaluz). I es
tudiar art i filosofia, una matèria
que el centre va introduir aquest
curs amb bona acceptació per
part dels alumnes. “M’agrada
parlar de la vida, de paranoies
que tots tenim al cap”. Aspira a
trobar una feina en un super
mercat per poderse mantenir i
fer el que més li agrada: escriure
poesies.

L’abstencionisme com a sortida
LaCoral té 14 anys, i va arribar al
centre el setembre passat. El
curs anterior les faltes d’assis
tència a l’institut van ser molt al
tes després de veure que els seus
companys continuaven progres
sant i ella repetia curs... “No en
tenia res i no m’interessava res;
per què hi havia d’anar?”. Aquí
mostra interès en algunes activi
tats, especialment les més pro
fessionalitzadores. “Són útils”,
afirma. Està tornant a enganxar
se a la rutina escolar. Li agrada
perquè en aquesta escola de se
gona oportunitat la deixen fu
mar a l’hora del pati i els profes
sors no s’emprenyen si al matí
arriba tard. Potser aquestes
transgressions adolescents que
den compensades si pot dir: “He
pensat que vull aprendre i bus
carme la vida”.c

PROBLEMES COMUNS

Repeticions,
separació de grups,
aprovats per passar,
falta d’expectatives

EXPERIMENTACIÓ

L’educació formal
es combina amb
tallers pràctics de
diferents professions

EDUCACIÓ PERSONALITZADA

Les classes
són de pocs alumnes
i cadascun té un
nivell diferent

“No fracassa el nen:
fracassa el sistema”

Begonya Gasch, fundadora d’El Llindar

CRÍTIQUES A L’ADMINISTRACIÓ

“L’educació actual
és burocràtica,
despersonalitzada i
estandarditzada”

LA CLAU

“Han de trobar sentit
i utilitat al que fan, i
pensar que tenen
capacitat”


