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L’educació dels i les adolescents tutelats pel sistema de protecció a la infància i a 

l’adolescència a secundària: anàlisis descriptiva i propostes per a la millora de la 

pràctica professional en els instituts d’educació secundària en relació al col·lectiu 

Foster cared youth’s education in high school: Descriptive analysis and guidelines to improve the 

professional practice in high school regarding youth foster cared students 

Judit Rabassa Parés 

Treball Final de Màster 

Universitat de Barcelona 
 

Resum 

L’objectiu de l’estudi és Identificar les necessitats d’atenció i suport associades als 

processos d’escolarització de l’alumnat d’educació secundària obligatòria tutelat pel sistema 

de protecció a la infància, per tal de plantejar elements de millora i reptes que orientin la 

pràctica de les i dels professionals  de l’educació secundària. S’ha dissenyat un qüestionari 

ad hoc que ha estat aplicat a 23 professionals; 25,82% són professionals de l’orientació 

educativa, 29,03% tutors/es, 16,13% docents, 3,26% professionals de la psicologia educativa, 

i 25,81% professionals de serveis educatius externs. A partir de l’instrument es recull la 

perspectiva dels professionals de l’àmbit en relació a les característiques i situació educativa 

de l’adolescent tutelat, a l’acollida a l’institut, a la relació amb la família d’acollida o educadors 

i educadores i l’institut, la gestió i regulació del comportament i de les emocions, i a la resposta 

i atenció educativa al col·lectiu. Finalment, se’ls demana que aportin propostes per a la millora 

de la pràctica educativa en relació al col·lectiu d’adolescents tutelats. Els indiquen que la major 

part de les dificultats dels adolescents tutelats es concentren en la dimensió emocional i 

conductual. D’altra banda a nivell interpersonal demostren capacitats per establir vincles 

segurs amb els altres i ser acceptats per el grup d’iguals. No obstant, els i les professionals 

indiquen que la gestió de les emocions (69,57%) i de la conducta (60,87%), i  el suport en 

l’afrontament de les conseqüències del maltractament i de les dificultats socioemocionals 

(60,87%) són les dimensions on requereixen d’un major suport i formació específica. A nivell 

cognitiu aquest alumnat presenta afectacions en els processos cognitius bàsics, 

majoritàriament en les funcions executives. A nivell educatiu, a la majoria se li proporcionen 

mesures i suports d’atenció educativa addicionals i intensius. Els i les professionals proposen 

la intensificació dels mecanismes d’acompanyament emocional i una major formació en 

relació a l’acompanyament emocional a l’alumnat tutelat pel sistema de protecció com a 

principals elements de millora, entre d’altres. 

Paraules clau: Adolescents tutelats pel sistema de protecció, Educació, Professionals de 

l’educació secundària, acompanyament, progrés educatiu i integració socioeducativa.  
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1. INTRODUCCIÓ 

La presència d’alumnes tutelats pel sistema de protecció a la infància i a l’adolescència en 

els instituts d’educació secundària, ha fet latent la necessitat d’integrar elements i estratègies 

específiques en la pràctica educativa de les i els professionals  de l’educació secundària, per 

tal d’oferir una resposta educativa inclusiva, integradora i adequada a les necessitats, 

dificultats i capacitats d’aquest alumnat (Palacios, Jiménez, Espert i Fuchs, 2014; Wolpow, 

Johnson, Hertel i Kincaid, 2016; Albes, 2017; Jiménez-Morago, Carrera i Cortada, 2019). Els 

estudis posen de manifest que, els i les professionals de l’educació secundària, demanden 

d’una major preparació per oferir respostes educatives que afavoreixin el desenvolupament i 

progrés educatiu d’aquests alumnes (Sebba et al., 2015). D’altra banda, la recerca indica que 

l’adolescent tutelat percep un desconeixement d’eines de gestió i suport emocional per part 

del professorat (Clemens, Helm, Myers, Thomas i Tis, 2017), i en múltiples ocasions una 

manca de comprensió vers la seva trajectòria vital i de les conseqüències s’hi deriven (Moyer 

i Goldberg 2019; Clemens et al., 2017). 

 
La trajectòria vital de l’adolescent tutelat es composa de diferents moments clau que 

interfereixen i influeixen en el seu desenvolupament i benestar. Les situacions de 

maltractament (físic i/o psicològic), negligència familiar o d’altres situacions de risc greu  que 

han hagut de viure, incrementen el risc de desenvolupar dificultats psicològiques (problemes 

de salut mental, emocionals, baixa autoestima, etc.), interpersonals (dificultats per a una 

relació confiada i segura amb els demés), i en alguns casos fisiològiques (retràs físic i/o 

psicomotriu) (Amorós, Palacios, Fuentes, León, i Mesas, 2003; Palacios et al., 2014; Prevent 

Child Abuse, 2016; Albes, 2017; Child Welfare Information Gateway, 2019; Jiménez-Morago 

et al., 2019). Tot i així, aquests alumnes mostren una capacitat significativa d’afrontament, 

adaptació i resiliència la qual esdevé un important factor de protecció si es gestiona de manera 

adequada des dels instituts d’educació secundària. Els i les adolescents tutelats, són 

sociables, tenen un desig latent de recuperar-se i d’afrontar les adversitats, no mostren rebuig 

a l’escola i estableixen amb facilitat nous vincles emocionals derivats del desig d’integrar-se i 

ser acceptats. (Palacios et al., 2014; Albes, 2017; Jiménez-Morago et al., 2019). D’altra banda 

per l’adolescent tutelat, l’institut i l’educació esdevé una oportunitat d’afrontament i de 

creixement personal en tant que el permeten desenvolupar eines i estratègies de resiliència i 

d’afrontament de les dificultats (Montserrat, Casas i Baena, 2015; Palacios et al., 2014; 

Llosada – Gistau, Montserrat i Casas, 2016; Albes, 2017).  

 
Pels motius exposats, la present recerca centra el seu objecte d’estudi en la situació 

educativa dels i de les adolescents tutelats pel sistema de protecció a la infància i a 

l’adolescència en els instituts d’educació secundària. Mitjançant un estudi descriptiu i 
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exploratori, s’identifiquen necessitats i fortaleses associades a la pràctica dels i de les 

professionals  de l’àmbit (docents, tutors/es, orientadors/es, serveis educatius, etc.) a partir de 

l’anàlisi de la seva experiència i perspectiva en relació a la resposta educativa i 

acompanyament que s’ofereix actualment a aquests alumnes des dels instituts d’educació 

secundària. La finalitat de l’estudi és plantejar reptes i elements de millora que orientin la 

pràctica educativa de les i dels professionals  de l’educació secundària en relació al col·lectiu. 

 

1. OBJECTIUS  

Objectiu general 

Identificar les necessitats d’atenció i suport associades als processos d’escolarització De 

l’alumnat d’educació secundària obligatòria tutelat pel sistema de protecció a la infància, per 

tal de plantejar elements de millora i reptes que orientin la pràctica de de les i els professionals  

implicats en l’atenció educativa d'aquests adolescents. 

 
Objectius específics 

1. Caracteritzar els i les adolescents tutelats que s’atenen en l’educació secundària 

obligatòria. 

2. Identificar quines són les necessitats d’atenció i suport associades als processos 

d’escolarització d’aquest alumnat. 

3. Identificar quines són les necessitats de formació i suport específics percebudes pels i per 

les professionals de l'educació secundària en relació amb el col·lectiu. 

4. Explorar quins són els principals elements de millora i els principals reptes en l’educació 

secundària obligatòria en relació a la resposta educativa a aquest alumnat. 

 

2. MARC TEÒRIC I ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 

Capítol I: Adolescència tutelada pel sistema de protecció a la infància i a 

l’adolescència 

 

1.1. Adolescents tutelats pel sistema de protecció 

 

1.1.1. La declaració de la situació de desemparament i la definició de les mesures 

cautelars 

 

En el present apartat, es procedeix a l’aproximació conceptual dels i de les adolescents 

que han estat declarats en situació de desemparament i que se’ls hi aplica una mesura 

protectora d’acolliment que implica la separació del nucli familiar. Així doncs, segons l’article 
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105 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en infància i adolescència, els infants i 

adolescents desemparats són els que “es troben en una situació de fet en què els manquen 

els elements bàsics per al desenvolupament integral de la personalitat, sempre que per a llur 

protecció efectiva calgui aplicar una mesura que impliqui la separació del nucli familiar”. 

 

Així doncs, els i les adolescents accedeixen al sistema de protecció a partir del la resolució 

legal de la declaració de desemparament, ja que aquesta comporta “l’assumpció immediata 

de les funcions tutelars sobre l’infant o adolescent” (Llei 4/2010, art.109, p.113) i la conseqüent 

“suspensió de la potestat parental o de la tutela ordinària i dels drets que se’n deriven” (Llei 

4/2010, art.109, p.113). La competència en la definició de la mesura de protecció, posterior a 

la declaració de desemparament, més adient en cada cas correspon a la DGAIA la qual pot 

posar en marxa una de les següents mesures de protecció que impliquen la separació del 

nucli familiar: acolliment familiar simple en família d’acollida extensa o en família d’acollida 

aliena; acolliment preadoptiu, i acolliment simple en una institució (Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies d’acollida, 2011). 

 

Pel que refereix als precedents de la situació de desemparament i que requereixen de 

l’aplicació de mesures cautelars protectores, són situacions de desemparament segons 

l’article 105 de la Llei 14/2010 qualsevol “situació de desatenció o negligència que atempti 

contra la integritat física o psíquica de l’Infant o l’adolescent, o l’existència objectiva d’altres 

factors que n’impossibilitin el desenvolupament integral” (p.109) situacions efectuades per les 

persones a les quals correspon la guarda o que s’han portat a terme amb el coneixement i la 

tolerància d’aquestes persones, i que impliquin repercussions greus en el desenvolupament 

fisiològic, psíquic, social i emocional de l’adolescent.  

 

1.1.2. Implicacions, dificultats i potencialitats associades a la trajectòria vital dels i 

de les adolescents tutelats pel sistema de protecció 

 
Una vegada definits els antecedents dels adolescents tutelats pel sistema de protecció en 

mesura d’acolliment, els quals han estat declarats en situació de desemparament i els 

precedeix una trajectòria de maltractament o negligència parental greu, es procedeix a 

explicitar el que això implica en el desenvolupament i benestar d’aquests/es adolescents. Així 

doncs, segons Palacios et al. (2014) “les seqüeles poden incloure el retràs físic i psicomotriu, 

problemes intel·lectuals, dificultats per una relació confiada i segura amb els demés, molt 

baixa autoestima, conductes o bé agressives i descontrolades, o bé molt retretes” (p.25).  
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A l’hora aquestes seqüeles es manifesten des de diverses tipologies i amb diferents 

intensitats “en els processos de maduració i desenvolupament, en el procés de socialització i 

d’aprenentatge i en la capacitat de resiliència” (Albes, 2017, p. 13). Per tant, les repercusions 

seran mediades per diferents factors com la forma concreta de maltractament, les seqüeles 

concretes resultants, les característiques individuals de l’infant o jove que el pateix, la relació 

entre la persona maltractadora i el subjecte afectat, la magnitud i prolongació del 

maltractament, etc. Factors que mantenen una relació d’interacció i retroalimentació i que 

determinen la intensitat i tipologia de les conseqüencies del maltractament en el jove (Amorós, 

et al., 2003). 

 
Les repercussions fisiològiques, psicològiques, cognitives i socials del jove acollit en el 

sistema de protecció, com s’ha esmentat anteriorment, han estat fruit d’una situació de 

negligència parental en la criança, l’educació, la cura i el vincle, o bé de maltractament físic 

i/o psicològic. Tot i així, encara que la suspensió de la potestat parental sigui una mesura de 

protecció envers situacions de maltractament i/o de negligència parental, el jove manté vincles 

d’aferrament amb la seva família d’acollida biològica, insegurs, desorganitzats i de culpabilitat, 

però vincles. Albes (2017) afirma que aquesta tipologia de vincle, conseqüència de situacions 

de maltractament i negligència parental, es caracteritza per generar en infants i adolescents 

que s’hi troben “sentiments de desconfiança o temor a la pèrdua de les figures d’aferrament 

adult, ràbia desproporcionada [...], dificultats per regular-se emocionalment i gestionar 

adequadament la tristesa, la por i l’enuig” (p.14). Així doncs, la situació adversa de l’adolescent 

no finalitza amb la separació del nucli familiar si no que transmuta en altres formes. Des de la 

declaració legal de desemparament, l’adolescent ha de lidiar amb l’afrontament de les 

seqüeles socials, emocionals i psíquiques de la situació de maltractament i/o negligència 

parental i de la separació del nucli familiar, situació a la que se li afegeix l’adaptació a nous 

entorns que s’hi presenten desconeguts, tot això quasi de manera immediata. Aquest episodi 

deriva en símptomes depressiu-agressius en l’adolescent i desencadena respostes 

conductuals impulsives, explosives i de desesperació, que solen ser les més freqüents en 

l’adolescència a diferència d’altres etapes evolutives (Palacios et al, 2014).   

 
Com s’ha esmentat, els i les adolescents que han estat víctimes d’una situació greu de 

maltractament i/o negligència parental, i que actualment es troben en una mesura d’acolliment 

que implica la separació del nucli familiar, manifesten repercussions significatives en el 

desenvolupament social, emocional, cognitiu i fisiològic, però a l’hora presenten potencialitats 

i capacitats que suposen factors de protecció i de pronòstic de millora i d’adaptació als nous 

entorns, reptes i adversitats que se’ls hi presenta. A continuació, es concreten dificultats i 

potencialitats per cadascuna de les dimensions de desenvolupament vitals (vegis taula 1): 
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Taula 1 
Dificultats i potencialitats associades als infants i adolescents tutelats pel sistema de protecció 

 
DIMENSIÓ DIFICULTATS POTENCIALITATS 

Fisiològica 

• Poden presentar menys habilitats 

psicomotrius.  

• Possibilitat de retràs físic i psicomotriu.  

 

• Notable capacitat de recuperació 

física. Guanyen pes i altura 

ràpidament. 

Cognitiva-

Intel·lectual 

• Limitacions i afectacions cognitives 

(ocasionals o permanents). 

• Menor maduresa i desenvolupament: 

carències significatives en el procés 

d’aprenentatge i baix rendiment 

escolar (transitori o durador).  

• Immaduresa en els processos 

d’individualització i socialització. 

• Desenvolupament cognitiu 

disharmònic.  

• Afectacions en el desenvolupament 

del llenguatge (en alguns casos): 

menys vocabulari, expressió oral 

pobre, menys estratègies per la 

comprensió de la realitat quotidiana, 

menys habilitats comunicatives, etc. 

Resultat d’un baix índex d’estimulació 

en etapes primerenques.   

• Dificultats en el desplegament de les 

funcions executives, desencadenant 

problemes d’atenció i impulsivitat. 

• Interès i curiositat per la realitat i 

l’entorn. 

• Capacitat de lluita i acompliment 

de metes. 

 

 

Emocional 

• Dificultats en l’autocontrol i regulació 

emocional: biaix entre les pròpies 

vivències i les emocions. 

• Confusió.  

• Labilitat de caràcter.  

• Intolerància a la frustració. 

• Passivitat emocional. 

• Desconfiança, baixa autoestima i 

pessimisme vital. 

• Les dificultats a nivell emocional poden 

presentar-se de forma ocasional o 

estable (integrat en al personalitat del 

jove).  

 

• Capacitat significativa de 

resiliència. Afavoreix la 

recuperació en el seu 

desenvolupament i adaptació a 

els exigències del context. 

 

Interpersonal/ 

Social 

• Dificultats en la dimensió 

interpersonal, la resolució de conflictes 

i la participació en entorns grupals. 

• Retraïment o sociabilitat extrems: 

Aïllament,  establiment de vincles 

aparentment positius però superficials 

• Sociabilitat significativa. Els hi 

agrada fer amistats I participar en 

esdeveniments socials.  

• Intenten agradar als seus iguals i 

a l’adult, requerint de la seva 

acceptació per desenvolupar el 

sentiment de pertinença. 
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amb tot el grup o participació en grups 

tancats. 

• Establiment de vincles insegurs, 

desorganitzats i/o inestables. 

 

• Són un exemple de diversitat. 

Afavoreixen oportunitats per 

educar en la diversitat. 

 

Conductual 

• Menor autonomia, organització i ordre 

en la planificació i seqüenciació de la 

conducta. 

• Manca d’atenció i impulsivitat 

(transitòria o durador). 

• Hipersensibilitat i respostes 

conductuals explosives.  

• Possibilitat de tendència conductual 

agressiva (transitòria o permanent).  

• Capacitat d’adaptació 

significativa. 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Albes (2017), Palacios et al. (2014), i Jiménez-Morago et al. (2019). 

 

1.2. Adolescència tutelada pel sistema de protecció i les seves implicacions en 

l’entorn escolar formal 

 
En aquest apartat, s’exposen les dificultats que presenta l’adolescent tutelat en cadascuna 

de les dimensions de desenvolupament i les seves repercussions en el context escolar. 

Dimensió interpersonal  

El vincle desorganitzat, evitatiu i/o insegur que desenvolupen amb les seves figures 

parentals, pot reproduir-se en les relacions que el i la adolescent estableix amb els seus 

companys en el context escolar (Amorós et al., 2003; Palacios et al., 2014). Segons Amorós 

et al. (2003), presenten dificultats en el desenvolupament de l’empatia, la comprensió de la 

informació social, en les habilitats socials, en la conducta prosocial, i en l’autocontrol de 

l’agressivitat. Aquestes  dificultats alimenten un estatus sociomètric i un autoconcepte social 

negatiu en tant que “resulta ser un company de joc no atractiu i les conseqüències es 

manifesten aviat i de manera duradora, marcant negativament les experiències socials de 

nens i nenes que ja venien assenyalats per experiències familiars negatives” (Amorós et al., 

2003, p. 47). Així doncs, la marginació o rebuig per part del grup d’iguals són les formes 

d’experiència social més comunes en aquest col·lectiu, considerant que el sentiment de 

pertinença i l’acceptació del grup d’iguals resulta una dimensió significativa en l’adolescència. 

Les dificultats a nivell interpersonal inclouen pols de sociabilitat extrems que comprenen des 

de l’aïllament, fins a la sociabilitat indiscriminada, la formació de grups tancats, etc. (Palacios 

et al., 2014) 

A més a més, Prevent Child Abuse America (2016) indica que alguns indicadors 

conductuals en els adolescents que no han pogut establir un vincle familiar segur, són la 

manifestació de conductes extremes com ser excessivament complidor o demandant, i/o 
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extremadament passiu o agressiu, i conseqüentment dificultats en el desenvolupament de 

vincles emocionals amb els altres. S’indica que els patrons més estesos en l’adolescència són 

les dificultats per confiar, per participar i aconseguir l’establiment de relacions interpersonals 

plenes i satisfactòries, i per resoldre o afrontar els sentiments complexes.  

 

Dimensió conductual 

El seu comportament de l’adolescent en el context escolar “pot estar alterat en major o 

menor mesura i de manera més transitòria o permanent” (Palacios et al., 2014, p. 31) segons 

la intensitat i format de l’experiència de negligència o maltractament, les característiques 

personals de l’adolescent, etc. Tot i així, la majoria de dificultats en aquesta dimensió 

s’associen a una major hipersensibilitat, al desencadenament de respostes explosives (Albes, 

2017; Palacios et al., 2014), i a la hiperactivitat i/o a la impulsivitat (Amorós et al., 2003; 

Jiménez-Morago et al., 2019). Aquestes dificultats conductuals a l’hora suposen factors 

obstaculitzadors en el progres i desenvolupament educatiu del jove. 

 
A més a més, Prevent Child Abuse America (2016), indica que altres patrons conductuals 

estesos en aquest col·lectiu són: assumir responsabilitats inapropiades per l’etapa evolutiva 

en la que es troba, transitant entre conductes pròpies de l’etapa adulta o patrons conductuals 

infantils o immadurs, alhora pot presentar retràs o afectacions severes en el seu 

desenvolupament físic o emocional i indicadors de depressió o pensaments suïcides. 

 

Dimensió emocional  

Les vivències i adversitats a les que els i les adolescents tutelats pel sistema de protecció 

han estat sotmesos, desencadenen afectacions emocionals que condicionen i determinen 

l’actitud i l’estat d’ànim amb que afronten les tasques i metes escolars. L’autoconcepte,  

l’autoestima, la motivació i les creences d’autoeficàcia es veuen significativament afectats. 

Amorós et al. (2003) afegeix que: 

 
Reaccionen amb escassa motivació, amb nul entusiasme o esforç, amb enuig i frustració [...] 

donant mostres d’un enuig i unes conductes negatives que en el fons no són sinó formes de 

reconèixer-se incapaços d’enfrontar-se a la tasca i resoldre-la, o de demanar ajuda eficaç per 

poder fer-ho (p.43). 

 

Així doncs, el rendiment acadèmic d’aquests alumnes, es veurà afectat per la desmotivació, 

la baixa tolerància a l’error, la baixa autoestima (Amorós et al., 2003) i autoconcepte acadèmic 

negatiu (Álvarez, Núñez, Hernández, González – Pineda, i Soler, 1998). Per tant, abans de 

planificar qualsevol tipus de mesura d’atenció educativa individualitzada, es necessari que es 

garanteixin els precedents que possibilitaran l’èxit acadèmic de l’alumne alhora que previndran 
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el fracàs escolar, a partir d’intervencions que afavoreixin l’afrontament de les conseqüències 

emocionals, conductuals, socials i psicològiques que aquests alumnes presenten. 

 

Processos cognitius afectats i implicats en l’aprenentatge 
 

Amorós et al. (2003), destaca que aquests adolescents, a nivell cognitiu presenten 

“dificultats d’atenció, problemes d’impulsivitat cognitiva, incapacitat per parar-se a reflexionar 

abans d’actuar o per preveure els errors abans de cometre’ls i, en conseqüència, canviar el 

rumb de l’acció abans de que aquesta comenci a posar-se en marxa” (p.47), dificultats també 

destacades per Albes (2017) i Palacios et al., (2014). En algunes situacions, poden presentar 

un grau de maduresa i desenvolupament cognitiu menor, el qual genera afectacions 

significatives en el procés d’aprenentatge (Palacios et al., 2014; Albes, 2017). A més a més, 

degut a la possible manca d’estimulació en edats primerenques, aquests adolescents poden 

presentar dificultats significatives en el desplegament de les funcions executives (Jiménez-

Morago et al., 2019), encarregades d’autodirigir la conducta de la persona per resistir la 

distracció, de fixar noves metes més adequades que la resposta inhibida inicial i de planificar 

els passos necessaris per aconseguir-les (Orales, 2000). Concretament, les dificultats en les 

funcions executives es tradueixen en afectacions en la memòria de treball, la inhibició motora, 

cognitiva i emocional, l’atenció selectiva sostinguda, la fluïdesa verbal, la planificació, la 

flexibilitat cognitiva i el control de les interferències (Hidalgo i Sánchez, 2014), fet que explica 

les dificultats atencionals i d’aprenentatge i la presència d’impulsivitat en aquests/es alumnes 

(Amorós et al., 2003; Palacios et al., 2014; Albes, 2017; Jiménez-Morago et al., 2019). 

 
També poden presentar alteracions en el desenvolupament normatiu del llenguatge, ja 

sigui perquè s’han desenvolupat en un entorn poc estimulant, perquè la llengua materna es 

diferent al usat al de la situació d’acolliment, o altres raons fisiològiques o psicològiques. Tot i 

així, s’identifica un quadre simptomatològic comú en relació al desenvolupament normatiu del 

llenguatge “presenten menys vocabulari, expressió oral pobre, menys estratègies i 

instruments per la comprensió dels esdeveniments quotidians, menys habilitats de 

comunicació, etc.” (Albes, 2017, p. 16). Altres manifestacions comuns associades a les 

dificultats en el desenvolupament i ús del llenguatge són “argots personals, dificultats per 

produir o comprendre sintaxis amb alguna complexitat [...] i la seva escassa funció 

autoreguladora” (Amorós et al., 2003, p. 47). 

 

Cal destacar, que com totes les dificultats plantejades, aquestes es poden manifestar amb 

diferents grau d’intensitat, de manera transitòria o permanent, en funció de les particularitats 

de la situació de maltractament o negligència viscuda, així com també el format, el context, 

les característiques de l’adolescent, etc. (Amorós et al., 2003; Palacios et al., 2014). 
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Capítol II: Les mesures cautelars d’acolliment i responsabilitats específiques 

associades a la relació amb l’entorn educatiu de l’adolescent 

 
Les mesures cautelars són aquelles que impliquen separació de l’adolescent del nucli 

familiar amb la prèvia resolució de desemparament i la conseqüent assumpció de les funcions 

tutelars sobre l’adolescent per part de l’administració (article 109, Llei 14/2010). En aquest 

estudi, ens centrarem en explorar la situació educativa dels adolescents que es troben sota 

mesures d’acolliment familiar (en família extensa o aliena), i residencial. A continuació 

s’ofereix una breu descripció de cadascuna de les tipologies d’acolliment.  

 

2.1. Mesura d’acolliment familiar  

 
Aquesta mesura implica que l’infant o l’adolescent desemparat ha d’ésser confinat a una 

família d’acollida o a una persona que faci possible el desenvolupament integral de la seva 

personalitat (article 125, Llei 14/2010). L’acolliment familiar implica l’acollida de l’adolescent 

per part d’una família d’acollida que pugui suplir temporalment, el nucli familiar natural de 

l’infant o l’adolescent (article 120, Llei 14/2010). A més a més “Les persones que reben un 

infant o un adolescent en acolliment n’exerceixen la guarda i tenen l’obligació de vetllar per 

aquesta persona, tenir-la en llur companyia, alimentar-la, educar-la i procurar-li una formació 

integral, sota la supervisió de l’entitat competent, que ha de facilitar l’ajut i l’assessorament 

necessaris” (article 125, Llei 14/2010, p.124).  

 
En relació a les tipologies d’acolliment familiar, trobem dues categories de classificació; 

segons la durada de l’acolliment aquest pot ser simple, quan es preveu que el desemparament 

serà transitori (gencat.cat, 2013). D’altra banda, quan es preveu que l’acolliment serà definitiu, 

i no es considera més favorable per l’interès de l’infant l’aplicació de l’acolliment preadoptiu , 

es declara l’acolliment familiar permanent (article 126, Llei 14/2010).  

 
A part de la durada de l’acolliment, segons el parentesc de l’adolescent amb la família 

d’acollida o persona acollidora, s’hi distingeixen dues tipologies d’acolliment: l’acolliment en 

família d’acollida extensa, en la qual hi ha una relació de parentiu per consanguinitat o afinitat, 

i l’acolliment en família d’acollida aliena, que segons Jiménez i Palacios (2008) implica 

l’assumpció de la guarda del menor per part d’una família d’acollida amb la qual “no manté 

ninguna relació de parentesc” (p.18).  
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2.2. Mesura d’Acolliment Residencial 

 
Aquesta mesura s’estableix quan és preveu que el desemparament o la separació del nucli 

familiar seran transitòries i no ha estat possible o aconsellable l’acolliment familiar. També 

s’aplica en cas de que l’acolliment preadoptiu no hagi estat possible (Llei 14/2010). Segons 

l’article 132 sobre l’adopció de la mesura d’acolliment en centre de la Llei 14/2010, l’acolliment 

en centre “consisteix a ingressar l’infant o l’adolescent en un centre públic o concertat adequat 

a les seves característiques, per tal de que rebi l’atenció i l’educació necessàries” (p.128). 

 
Segons DGAIA (2020) les mesures d’acolliment residencial a les que poden acollir-se els 

adolescents tutelats són: Centres Residencial d’Acció Educativa (0 a 18 anys), Centre 

Residencial d’Educació Intensiva (de 12 a 18 anys), Centre d’Acolliment (de 0 a 18 anys), Pis 

assistit per a adolescents de 16 a 17 anys, Itineraris de protecció individualitzats (IPI), Servei 

de primera acollida i atenció integral per a adolescents estrangers 12 a 18 anys  sense 

referents familiars, Servei temporal i ampliacions de Centre d’Acolliment per a adolescents 

estrangers de 12 a 18 anys sense referents familiars, Pis assistit  de 16 a 17 anys per a 

adolescents estrangers sense referents familiars, i altres tipologies com centres per a 

discapacitats, centres maternals, centres terapèutics, centres per a drogodependents, etc. 

 

2.3. Xifres del sistema de protecció en relació a l’adolescència tutelada 

 
Pel que fa a la representativitat d’aquest col·lectiu en relació a la població infantil general, 

la taxa d’infants i adolescents acollits en el sistema de protecció en mesura protectora és de 

6,0%0 (DGAIA, 2020). En relació a la població infantil i adolescent tutelada, el nombre 

d’adolescents tutelats ha estat major que el nombre d’infants menors d’11 anys durant els 

últims 4 anys segons les dades de la DGAIA (2020). Actualment, els i les adolescents tutelats 

(de 12 a 17 anys), representen el 57,9% (n=8.483) del total d’infants i adolescents tutelats, és 

a dir aproximadament 4.912 adolescents de Catalunya es troben en situació de tutela (DGAIA, 

juny, 2020). 

 

2.4. La relació entre els/les educadors/es dels centres residencials i els Instituts 

d’Educació Secundària i la seva influència en l’adolescent  

 
El potencial de desenvolupament de l’adolescent tutelat es veu positivament incrementat 

pels vincles bidireccionals entre els seus entorns de pertinença (Bronfrenbrenner, 1985). Així 

doncs, el vincle entre educadors i educadores dels centres residencials o família d’acollida –

institut ha de servir per promoure canvis i millores positives en els i les alumnes. Per tant, 
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calen ponts de col·laboració mitjançant l’establiment d’objectius compartits i acords pràctics 

d’actuació que afavoreixin el benestar i desenvolupament de l’alumne (Almirall, 2011).  

 

La família d’acollida i els educadors i educadors dels centres residencials actuen com a 

agent de suport i de sensibilització. En aquesta línia, Moyer i Goldberg (2019) indiquen que 

les famílies d’acollida i els educadors i educadores són recursos valuosos d’estratègies i 

conseqüències efectives pel progrés i desenvolupament d’aquest alumnat. Poden oferir als 

docents i professionals dels instituts consells o guies d’actuació sobre com lidiar de manera 

efectiva i comprensiva amb les conductes disruptives dels i de les adolescents tutelats, així 

com també, compartir la història de l’alumne per ajudar-los a reconèixer senyals d’angoixa 

que poden aparèixer així com també de quina mena de situacions se’n deriven.  

 
D’altra banda, pel que refereix al rol del centre en la relació amb els acollidors i acollidores, 

Palacios et al. (2014) proposa que s’afavoreixi un clima de comunicació freqüent i fluida entre 

els i les professionals que atenen a l’adolescent i les persones acollidores amb la finalitat 

d’intercanviar informació relativa a l’estat d’ànim i conductual de l’alumne, a la seva integració 

i adaptació en els entorns immediats, fer el seguiment de la fase d’adaptació en la que es 

troba i de les dificultats que s’hi en deriven, etc.  

 
Mitjançant mecanismes de relació i col·laboració entre l’institut i les famílies d’acollida i els 

professionals del sistema de protecció, s’afavoreix la coherència entre entorns pròxims i de 

referència de l’adolescent, la qual incrementa el potencial de desenvolupament dels seus 

entorns de pertinença (Bronfenbrenner, 1985; Bresca, 2009; Almirall, 2011; Gifre i Esteban, 

2012; Palacios et al., 2014). A més a més, l’entorn afavoreix el desenvolupament en la mesura 

en la que les demandes cap a l’alumne són coherents i significativament lògiques entre 

entorns, i si les relacions que s’hi estableixen estimulen la confiança mútua, la “orientació 

positiva” (Bronfenbrenner, 1987, citat en Gifre i Esteban, 2012) i el consens d’estratègies, 

objectius i fites (Bronfenbrenner, 1985; Almirall, 2011). En aquesta línia, Bresca (2009) afirma 

que cal establir una línia educativa coherent entre la família d’acollida i l’institut, sobretot pel 

que fa a l’adquisició d’hàbits. Altres objectius que persegueix la relació entre la família 

d’acollida, els professionals del sistema de protecció i el centre educatiu són: Informar de 

l’evolució i progres de l’alumne a classe, establir mecanismes de suport mutu basats en 

l’intercanvi  d’estratègies que permetin reforçar fora de l’institut les tasques que es duen a 

terme a l’aula o des de la llar/centre i que estan donant bons resultats (Palacios et al, 2014), 

compensar les dificultats que puguin sorgir cercant estratègies i pautes educatives 

compartides, etc. (Bresca, 2009).  

Altres aportacions en l’àmbit de la relació entre el centre educatiu i els educadors/es dels 

centres residencials de l’alumnat tutelat pel sistema de protecció en mesura d’acolliment 
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familiar o residencial, són les del Albes (2017), el qual indica que hi ha moments en que la 

implicació i col·laboració resulten decisius: 1) en el moment de la incorporació de l’adolescent 

al centre educatiu i en l’elaboració del pla d’acollida, 2) en moments de canvi de tutors, amb 

l’objectiu d’afavorir la comprensió i resposta a els necessitats de l’alumnat, 3) en l’elaboració 

dels plans d’actuació, 4) quan l’alumne presenta necessitats de gestió del comportament, 5) 

quan s’està rebent atenció especialitzada fora del centre educatiu, amb l’objectiu d’afavorir un 

coneixement adequat de la situació i dels objectius d’intervenció que estiguin treballant, i 6) 

per avaluar sistemàticament la eficàcia de les estratègies de treball i afavorir el suport mutu. 

 
Així doncs, des dels centres educatius, cal vetllar per l’establiment d’un vincle funcional, 

segur, protector i bidireccional entre els diferents entorns de pertinença de l’alumne, 

considerant que suposa un element favorable pel seu desenvolupament, benestar i adaptació. 

En aquesta línia, la recerca de Montserrat, Casas, Malo i Bertran (2012) posa de manifest que 

els i les adolescents tutelats valoren positivament la implicació de la família d’acollida o dels 

educadors i educadores del centre residencial en la seva trajectòria educativa, alhora que 

suposa un factor facilitador del seu èxit acadèmic i benestar. 

 

Capítol III: La resposta educativa dels instituts d’educació secundària als 

adolescents tutelats pel sistema de protecció 

 

3.1. Caracterització específica de l’escolarització dels adolescents tutelats 

 
Amb el propòsit d’analitzar les tendències en l’escolarització dels adolescents tutelats a 

secundària, a continuació s’aporten els resultats de diferents recerques dutes a terme en 

l’àmbit de l’educació en adolescents tutelats i tutelades a Catalunya. Montserrat et al. (2015) 

realitzen un estudi sobre la situació i evolució escolar de 1.464 adolescents tutelats i acollides 

en el sistema de protecció a Catalunya el període 2008 – 2013 a partir de diferents indicadors 

implicats en les trajectòries acadèmiques:  

 
- Idoneïtat de l’etapa segons l’edat de l’adolescent: D’acord amb els resultats aportats, el 

53,6% dels adolescents que configuren la mostra es troben un nivell inferior al que 

correspon per la seva edat, mentre que el 33,7% es troba en el nivell que hi correspon, 

sent més de la meitat el nombre de adolescents que no es troba en l’etapa educativa que 

li correspon.   

- Comportament en el centre escolar: En relació a la presència de problemes de conducta, 

la mitja al llarg de 5 cursos acadèmics mostra que el 54,68% no presenta problemes de 

conducta, que el 26,3% presenta problemes de conducta lleus, i el 19% ha presentat 

problemes de conducta que han implicat mesura disciplinar.  
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- Resultats a final de curs, promoció i graduat: En aquest indicador, un 42,8% de mitja 

aprova i promociona de curs, un 19,14% no aprova i abandona sense el graduat, un 

12,68% no aprova i podria repetir, i el 25,4% no assoleix els mínims de suficiència però 

promociona. Tot i així cal destacar que en el primer curs es dona una diferència 

significativa en contrast amb la resta de cursos i es que el 40,6% no assoleix els mínims 

de suficiència en aquesta etapa però promociona al següent curs, una diferència 

significativa en comparació amb la tendència de la resta de cursos que oscil·la entre el 

18% i el 25%. 

 
- Situacions educatives específiques: Del total de la mostra (N= 1.464), en els dos últims 

cursos de l’etapa, una mitja del 49,45% dels adolescents presenta Necessitats 

Educatives Específiques (NEE) a l’aula i se li apliquen mesures d’atenció a la diversitat 

com Plans Individualitats (PI) i Suports Intensius d’Educació Inclusiva (SIEI), un 26,4% 

s’inclou en grups reduïts, aula oberta i d’acollida, i un 23,15% es troba en Unitats 

d’Escolaritat Compartida (UEC) o en situació d’Escolaritat Compartida.  

 
- Obtenció del graduat de l’ESO: Els resultats derivats d’aquest indicador posen de 

manifest que el 58,5% si obté el graduat escolar, i que el 41,5% no ho fa. Aquestes dades 

ens indiquen que el 41,5% abandona el sistema educatiu sense assolir el nivell de 

competències mínim requerit per superar l’etapa obligatòria. D’altra banda, la recerca de 

Montserrat et al. (2012), apunten que del total de la mostra de adolescents entrevistats 

el 85,7% aconsegueixen el graduat a l’ESO, el 5,7% no obtenen el graduat però sí el 

certificat d’assistència a l’ESO, i el 8,5% obtenen el graduat però més tard de l’edat que 

correspondria.  

 
- Estabilitat educativa (canvi de centre): Les dades mostren que el 37,1% tan sols porta 

un curs en el mateix centre, i que el 15,3% fa 5 anys o més que estan escolaritzats en el 

mateix centre (Montserrat et al., 2015). Els resultats derivats de la recerca de Montserrat 

et al. (2012), apunten que el 85,7% dels i de les adolescents tutelats que configuren la 

mostra, han canviat d’escola més d’una vegada, almenys una vegada per cada canvi en 

la seva situació vital: canvis d’escola mentre vivien amb la família d’origen (sobretot en 

l’etapa primària) i els canvis d’escola o d’institut associats amb l’inici de l’acolliment 

(familiar o residencial). 
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3.2. L’entorn escolar com a factor de protecció del desenvolupament i 

benestar de l’adolescent i de resiliència en l’afrontament de dificultats 

 
L’escolarització suposa una oportunitat d’afrontament i de creixement personal per 

l’adolescent tutelat pel sistema de protecció en tant que el permet desenvolupar eines i 

estratègies de resiliència i d’afrontament. La literatura especialitzada, posa de manifest que 

l’escola actua com un factor compensatori pels i per les adolescents tutelats, ja que la majoria 

afirma que els hi agrada anar a l’institut, que s’hi senten segurs, que tenen una bona relació 

amb els companys de classe, fet que afavoreix el seu benestar, seguretat i desenvolupament 

(Palacios et al., 2014; Llosada – Gistau, Montserrat i Casas, 2016; Albes, 2017). Alhora, 

Bresca (2009) afirma que l’entorn escolar suposa “un espai reparador per als nens i les nenes 

que han patit dany emocional o negligència en la seva cura” (p.37). D’altra banda, les 

aportacions de la recerca de Montserrat et al. (2012) indiquen que una bona part dels 

adolescents tutelats escolaritzats en centres d’educació secundària, considera “estudiar” com 

a una oportunitat per arribar on volen, i per millorar la seva situació i obtenir més oportunitats. 

D’altra banda, valoren positivament l’educació en tant que suposa una activitat basada en la 

motivació i la força de voluntat, alhora els resulta una font de realització personal significatiu.  

 
Com ja s’ha esmentat, les dificultats i trajectòria amb les que carreguen aquests 

adolescents, “poden complicar la seva adaptació a l’escola, cosa que els fa més vulnerables 

a les adversitats quotidianes tant des del punt de vista acadèmic com des del punt de vista 

social en les seves relacions amb companys i professors” (Jiménez et al., 2019, p. 20). Tot i 

així, Pecora i O’Brien (2019), identifiquen diferents factors facilitadors de l’adaptació, 

integració i progrés d’aquests alumnes, alguns són: establir els fonaments per a un inici 

adequat en els centres educatius, assegurar i garantir l’estabilitat escolar, promoure 

assistència regular al centre educatiu, donar suport als i a les alumnes per afrontar les 

conseqüències del maltractament i prevenir problemes conductuals significatius,  conèixer i 

atendre a les necessitats educatives d’aquests alumnes, brindar suport per assolir l’èxit 

educatiu, oferir suport en les transicions acadèmiques, i assignar figures significatives de 

suport a l’alumnat al llarg de la seva escolarització. 

 

3.3. La perspectiva dels i de les adolescents tutelats vers la seva 

escolarització  

 
A continuació, es presenta una síntesi de la perspectiva dels adolescents vers la seva 

experiència educativa, amb la finalitat d’identificar factors obstaculitzadors i factors facilitadors 
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del progrés acadèmic i de l’afrontament de les pròpies dificultats educatives, socioemocionals 

i conductuals provinents del context escolar formal en el que es troben: 

 
A) L’ajustament de la resposta educativa segons les expectatives dels docents sobre les 

capacitats i el rendiment acadèmic dels i de les adolescents tutelats: Els i les adolescents 

afirmen que els docents mantenen baixes expectatives en relació a les capacitats 

d’aquests adolescents (Moyer i Goldberg 2019),  alhora  que perceben que els tracten 

diferent que als seus iguals, arribant a sentir-se desvaloritzats per compassió. Les baixes 

expectatives i la manca de reforç positiu en aquests alumnes, determina l’establiment de 

relacions distants amb els seus iguals i els seus docents (Clemens et al., 2017; Moyer i 

Goldberg, 2019),  l’emergència de confusió, desmotivació i la configuració d’un 

autoconcepte i autoestima negatius (Strolin-Goltzman, Woodhouse, Suter i Werrbach, 

2016). Tot i així, en d’altres recerques s’indica, que molts adolescents valoren positivament 

l’atenció diferent que rebien ja que els ajudava molt a complir amb els estudis, tot i que 

també asseguren ser conscients de que despertaven un instint de protecció en el 

professorat per la seva situació (Montserrat et al., 2012).  

 
Els i les adolescents tutelats valoren positivament i com a un factor facilitador del seu 

progrés acadèmic, accions que fomentin el reforç positiu en el seu aprenentatge (Kate et 

al, 2015; Strolin-Goltzman et al., 2016; Clemens et al., 2017). Els resultats aportats per 

Schroeter et al. (2015) albiren que els i les adolescents consideren un gran suport el fet 

de que els docents projectin en ells elevades expectatives ja que, els manté motivats, 

implicats i compromesos en el seu progrés acadèmic i professional (Schroeter et al., 2015; 

Strolin-Goltzman et al., 2016). Aquest interès i inversió d’aquestes figures de referència 

en l’educació dels i de les adolescents tutelats, reforça la seva visió sobre les pròpies 

prioritats, competències, valors i compromís amb la pròpia educació (Strolin-Goltzman et 

al., 2016).  

 
B) La sensibilitat i comprensió de la trajectòria familiar i vital de l’adolescent: Els i les 

adolescents tutelats pel sistema de protecció, valoren negativament i com a un factor 

obstaculitzador la falta de comprensió per part de docents i professionals, vers les seves 

reaccions conductuals o de les senyals d’angoixa d’aquests alumnes. Alhora, aquest fet 

es identificat pels i per les adolescents com una de les barreres que obstaculitzen la seva 

relació amb els docents o altres professionals del seu centre, a l’hora que també afecta al 

seu progrés educatiu  (Moyer i Goldberg 2019; Clemens et al., 2017).  

 
D’altra banda, els i les adolescents identifiquen com a un factor facilitador del propi 

benestar i desenvolupament quan els docents es mostren sensibles a les seves emocions 
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i a la seva experiència vital, així com també, quan els hi ofereixen eines per canalitzar-les 

(Schroeter et al., 2015; Strolin-Goltzman et al., 2016). A més a més, Strolin-Goltzman et 

al. (2016) afegeix que aquesta tipologia de suport emocional incita als i a les adolescents 

a fomentar la resiliència vers les seves experiències, els ajuda a afrontar les dificultats, a 

adaptar-se i avançar. Contràriament, aquells que no han rebut aquest suport han 

manifestat sentiments de pèrdua, desmotivació i una percepció de competència negativa 

vers la seva escolarització. 

 
C) El suport emocional en afrontament del trauma i de les dificultats emocionals dels i de les 

adolescents tutelats: Els i les adolescents perceben un desconeixement d’eines de gestió 

i suport emocional generalitzat per part dels docents i professionals que els atenen davant 

situacions en que es troben en un estat emocionalment intens que requereix de suport, 

intervenció i acompanyament (Clemens et al., 2017). En aquest sentit, els alumnes 

consideren important que els docents i altres professionals de l’educació siguin entrenats 

en capacitats i eines per donar suport als alumnes en l’afrontament dels traumes i de les 

dificultats emocionals vinculades. (Clemens et al., 2017; Pecora i O’Brien, 2019).  

 
D’altra banda, els i les adolescents tutelats pel sistema de protecció valoren la capacitat 

de subministrar estratègies d’autoregulació i d’oferir suport emocional, per part dels 

docents i professionals, com  un dels factors més determinants del seu progrés i èxit 

acadèmics, a l’hora que de l’afrontament de les dificultats. Específicament, els i les 

adolescents valoren de manera significativament positiva accions com: rebre consells, 

sentir-se escolats, rebre orientació quan es demanda o necessita, rebre ajuda i suport en 

situacions emocionalment rellevants per l’alumne per tal d’aprendre a canalitzar i 

gestionar les emocions, i que el docent mostri disponibilitat per oferir-los ajuda (Schroeter 

et al., 2015; Pecora i O’Brien, 2019).  

 
D) La relació amb els companys de classe i les amistats: La relació amb els companys i les 

companyes, així com també les amistats dels adolescents tutelats i escolaritzats a 

secundaria, són valorades positivament per aquests percebent-les com a un factor 

facilitador de l’èxit en els seus estudis ja que actuen com a una font de suport positiva. 

D’altra banda, també actuen com a factors facilitadors de la continuïtat acadèmica dels i 

de les adolescents a etapes d’educació post-obligatòria ja que els companys i companyes 

suposen referents acadèmics per a ells i elles (Montserrat et al., 2012).  

 
Altres efectes de la relació amb els iguals i de les amistats, ha estat el seu poder 

normalitzador generat pel sentiment de pertinença que aquestes/es adolescents 

desenvolupen en sentir-se integrats i acceptats pels seus iguals. Així doncs, la relació amb 
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els iguals suposa un espai en que es troben menys etiquetats, de manera que tenir amics 

i formar part d’un grup pren una rellevància significativa pels i per les adolescents tutelats 

(Montserrat et al., 2012).  

 
E) Coordinació entre els agents que atenen, acompanyen i tenen cura de l’adolescent tutelat 

(família d’acollida/guardadors, institut, serveis socials, etc.): La comunicació i coordinació 

entre els diferents agents implicats en la cura, criança i educació de l’adolescent, ha estat 

una dimensió valorada significativament per aquests els quals demanden d’una major 

coordinació entre l’escola, el sistema de protecció i les persones acollidores així com 

utilitzar informes del progrés del i de la jove en la seva escolarització (Clemens et al., 

2017). A més a més, Jiménez-Morago et al. (2019) defensen la necessària comunicació i 

coordinació entre la família d’acollida i el centre educatiu indicant que atès a la diversitat 

de circumstàncies de cada cas, conèixer de manera detallada la situació, afavorirà la 

planificació de respostes educatives més ajustades a les necessitats i capacitats de 

l’adolescent.  

 
En definitiva, la comunicació i col·laboració entre els diferents agents implicats en la seva 

cura, criança i educació (Clemens et al., 2017) és valorada com a factor facilitador de 

l’estabilitat educativa i conseqüentment del progrés acadèmic i benestar personal 

(Schroeter et al., 2015; Sebba et al., 2015; Strolin-Goltzman, 2016; Clemens et al., 2017). 

 
F) L’estabilitat educativa com a factor facilitador de l’adaptació i progrés de l’alumne/a en el 

seu aprenentatge: L’estabilitat educativa ha estat identificat per la recerca en el camp com 

un dels factors més determinants en l’èxit acadèmic i de benestar socioemocional de 

l’infant (Schroeter et al., 2015; Strolin-Goltzman et al., 2016, Clemens et al., 2017; Pecora 

i O’Brien, 2019). La dislocació d’entorns degut a les transicions familiars, escolars i socials 

que viuen els i les adolescents tutelats pel sistema de protecció, generen implicacions 

pràctiques i emocionals que dificulten la continuïtat dels aprenentatges i la consecució de 

metes personals i acadèmiques, genera disrupcions en la instrucció acadèmica suposant 

això un obstacle en l’acreditació dels estudis obligatoris fet que suposa un factor de risc 

d’abandonament i/o fracàs escolar (Clemens et al., 2017), inclús arribant a obstaculitzar 

l’accés a l’educació com pot succeir en els ingressos a meitat de curs (Strolin-Goltzman et 

al., 2016). A més a més, els i les adolescents sotmesos a aquestes transicions i 

dislocacions, presenten un progrés acadèmic més pobre degut a la seva correlació amb 

elevats índex d’absentisme (Sebba et al., 2015). A nivell interpersonal, el constant canvi 

de centre educatiu, dificulta l’establiment de relacions sòlides i satisfactòries per 

l’adolescent, i una sensació permanent d’haver-se d’adaptar a nous entorns (Schroeter et 

al., 2015; Montserrat et al., 2012).  
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Tot i així, hi ha diversos factors facilitadors que permeten reduir l’impacte subjectiu 

d’aquestes transicions en el benestar i desenvolupament del i de la jove acollit, que cal 

tenir en compte, sobretot quan el canvi a un altre centre escolar és imminent i important 

per preservar l’interès superior de l’adolescent. Així doncs, els i les adolescents 

identifiquen l’establiment de límits clars, d’horaris i rutines, i de suports addicionals en la 

pre i post transició als nous entorns educatius com a estratègies facilitadores de procés 

d’adaptació i d’integració (Strolin-Goltzman et al., 2016).  

 

3.3.1. L’acollida de l’alumnat tutelat pel sistema de protecció en els Instituts 

d’Educació Secundària 

 
L’establiment dels fonaments per a un inici adequat d’aquests alumnes en els nous centres 

educatius (Pecora i O’Brien, 2019), suposa un eix d’acció essencial tenint en compte la 

situació d’adaptació i de transició a nous entorns (familiars, socials, educatius, professionals, 

etc) en que es troben aquests alumnes. Així doncs, cal que des del centre educatiu es prioritzin 

accions que potenciïn els factors de protecció que puguin facilitar l’adaptació i integració de 

l’alumnat al centre i al seu grup d’iguals, i reduir els factors de risc que poden obstaculitzar 

aquest procés. En aquesta fase, des de la evidencia, es prioritzen les següents accions: 

Elaborar un pla d’acollida personaltizat des del centre en col·laboració amb les famílies 

d’acollida i els serveis de protecció, en el qual es reconeguin les circumstàncies, les fortaleses 

i les fragilitats del o de la jove, i en consonància, plantejar una incorporació progressiva, 

flexible i personalitzada, treballar en col·laboració amb els acollidores i collidores sobretot per 

l’intercanvi d’informació rellevant pel desenvolupament global de l’alumne, postergar l’inici de 

l’escolarització prioritzant la integració del alumne en el nucli familiar i el desenvolupament del 

seu sentiment de pertinença respectant els seus ritmes d’adaptació, valorar i prendre 

decisions respecte del nivell educatiu de l’alumne i del grup classe, planificar el procés 

d’inserció i inclusió de l’alumne en el seu grup d’iguals durant els primers dies d’escolarització, 

entre d’altres accions a considerar en funció de les particularitats de cada cas (Palacios et al., 

2014; Albes, 2017; Jiménez-Morago et al., 2019). 

 
El Albes (2017), proposa un model de pla d’acollida estructurat en cinc fases: una fase 

preliminar en que es duran a terme les reunions de col·laboració amb la família d’acollida amb 

la finalitat d’establir acords sobre el nivell educatiu de l’alumne/a i la documentació requerida, 

recollir informació sobre l’alumne família d’acollida, introduir i establir els primers vincles entre 

la família d’acollida, el tutor o tutora, l’alumne i el centre educatiu, conèixer el centre educatiu 

i la ubicació concreta de l’alumne en aquest, i informar a la família d’acollida sobre el provés 

d’avaluació inicial de l’alumne. Una segona fase, es destina a la preparació del grup d’iguals 
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abans de l’arribada de l’alumne, el tutor o tutora prèviament, informarà al grup d’iguals sobre 

l’arribada del nou alumne i treballaran el rol a desenvolupar per garantir la seva integració i 

inclusió a l’aula. En l’arribada de l’alumne al grup d’iguals, serà presentat al grup i 

particularment a un mentor de referència, que l’acompanyarà al llarg del seu procés 

d’integració i adaptació al centre. En aquesta darrera fase, també es poden destinar espais a 

l’hora de tutoria per treballar la cohesió de grup. Les últimes dues fases estan destinades  al 

seguiment de l’alumne i a la col·laboració entre els i les professionals implicats i la família 

d’acollida, amb la finalitat d’ajustar les accions i respostes que s’estan mobilitzant des del 

centre per tal de garantir la seva adaptació i progrés socioeducatiu. 

 
Per últim, en aquesta fase d’acollida de l’alumne al centre educatiu, caldrà centrar 

l’acompanyament en la progressiva reparació dels vincles insegurs, negatius i de 

desconfiança vers els adults, i els seus iguals abans que centrar els esforços en la planificació 

del seu aprenentatge. En aquest sentit, Jiménez-Morago et al. (2019) indica que aquests 

adolescents necessiten establir vincles positius amb els seus adults de referència en els nous 

entorns en els que es troben, als quals acudir en moments de dificultat i tristesa, una figura 

disponible, establir i de vincle segur. Pecora i O’Brien (2019) emfatitzen la importància 

d’establir una figura de suport de referència per l’alumne en el centre. Complementàriament 

el Albes (2017) defineix aquesta figura com a una autoritat calmada, accessible, disponible i 

de vincle segur, que recull emocionalment a l’alumne/a en el centre educatiu.  

 

3.3.2. Suport en regulació emocional i la gestió de la conducta: La disponibilitat i la 

mirada comprensiva dels i de les professionals de l’educació secundària 

 
En l’apartat anterior sobre la perspectiva dels i de les adolescents tutelats pel sistema de 

protecció vers la seva escolarització, un dels factors més significatius valorat per aquests en 

diferents recerques ha estat la capacitat dels docents i professionals d’oferir suport i 

acompanyament en l’afrontament de les dificultats emocionals i conductuals. Com s’ha 

esmentat amb anterioritat, aquestes dificultats són conseqüència d’una trajectòria vital basada 

en experiències de maltractament o de negligència parental (Amorós 2003; Palacios et al., 

2014; Prevent Child Abuse, 2016; Albes, 2017; Child Welfare Information Gateaway, 2019; 

Pecora i O’Brien, 2019) les quals requereixen d’una resposta educativa comprensiva que 

promogui la resiliència i l’afrontament de les dificultats d’aquests alumnes (Bresca, 2009; Gifre 

i Esteban, 2012; Moyer i Goldberg, 2014; Clemens et al., 2017; Pecora i O’Brien, 2019). En 

aquesta línia, Pecora i O’Brien (2019) mencionen el compassionate school model (el model 

d’escola compassiva) la finalitat del qual és la capacitació dels docents i professionals de 

l’educació per entendre el desenvolupament cerebral i les seves funcions, reconèixer un 
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mandat per l’autocura, interpretar correctament la conducta, gestionar conductes negatives 

de l’adolescent amb estratègies compassives i afectives, alhora que s’implica a famílies 

d’acollida o educadors/es dels centres residencials, alumnes i comunitat en l’acompliment 

d’aquests propòsits. Els principis que vertebren aquest model de gestió i redirecció del trauma 

en infants amb experiències vitals adverses són: l’empoderament, el reforç positiu 

incondicional, el manteniment d’elevades expectatives, la supervisió dels supòsits o prejudicis 

a partir de l’observació i el qüestionament, ser un referent i suport en l’establiment de vincles 

i relacions, i proporcionar oportunitats de participació guiada (Wolpow et al., 2016). 

 
Pel que refereix a estratègies concretes i bones pràctiques per a la gestió de la conducta 

disruptiva i explosiva que es poden manifestar en els i les adolescents que han estat exposats 

a experiències d’adversitat familiar en edats primerenques, Palacios et al. (2014) i Jiménez-

Morago et al. (2019) defensen la promoció de mesures disciplinàries més flexibles i en positiu 

que permetin conjugar i articular la disciplina amb l’autocontrol, i l’anticipació de la conducta 

associada a l’assumpció de responsabilitats i conseqüències mitjançant sistemes disciplinaris 

flexibles i positius. En aquesta línia, algunes estratègies són: pràctiques restauratives que 

promouen la reparació i l’assumpció de responsabilitats en comptes d’aplicar mesures 

disciplinàries punitives i retributives que impliquin rebuig (Jiménez-Morago et al., 2019), fixar 

i explicitar les normes i els límits de manera coherent, ferma i raonable, i en la mesura del 

possible, des de la participació activa de l’alumnat en el seu consens, explicitar que s’espera 

d’ell o ella en cada moment afavorint que l’alumne arribi a anticipar-s’hi (Albes, 2017; Jiménez 

et al, 2019), no interpretar les seves conductes com a problemàtiques o malintencionades ja 

que aquestes impliquen rebuig i frustració per part de l’alumnat (Palacios et al., 2014; Clemens 

et al., 2017;Jiménez-Morago et al., 2019; Moyer i Goldberg 2019), impulsar la construcció 

d’una autoimatge i autoconcepte positiu fomentant el sentiment de pertinença positiva amb el 

grup d’iguals (Albes, 2017), mostrar suport, disponibilitat i afecte positiu (Jiménez-Morago et 

al., 2019), promoure l’observació a favor de la detecció i actuació de i en les situacions que 

generen malestar a l’infant i les quals provoquen situacions difícils, plantejar el reforç positiu 

com a estratègia per enfortir la seguretat i l’autoestima, i l’ampliar el ventall de comportaments 

acceptables (Bresca, 2009), entre d’altres. 

 
 En definitiva, la disciplina ha de ser coherent, respectuosa i no violenta, i tenir una 

consideració positiva i incondicional per l’alumne, incloent ofertes que permetin compartir el 

control de l’entorn de l’aula entre el docent i l’alumne, amb la finalitat d’empoderar a l’alumne/a 

dotant-lo d’eines que enforteixin el seu autocontrol (Wolpow et al.,2016). En aquesta línia, 

Gifre i Esteban (2012) indiquen que “una bona relació educativa és aquella que parteix de la 
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disponibilitat, amb una disciplina ferma però mostrant sensibilitat i estimulant la conducta 

independent” (p.86).   

 

3.3.3. L’adequació de la resposta educativa 

 
La literatura científica posa de manifest que un nombre representatiu d’adolescents tutelats 

pel sistema de protecció, presenten necessitats educatives especials i/o participen de serveis 

d’educació especial (Pecora i O’Brien, 2019; Vig i Kaminer, 2002). L’exposició a situacions de 

negligència, abandonament i/o maltractament, genera greus repercussions en el 

desenvolupament neurofisiològic d’aquests adolescents, desencadenant afectacions en el 

desenvolupament dels processos cognitius bàsics (Vig i Kaminer, 2002; Amoròs et al., 2003; 

Jiménez-Morago et al., 2019). Així doncs, aquestes disfuncionalitats impliquen greus 

repercussions en els processos d’aprenentatge. Alhora, les dificultats en l’àrea conductual i 

emocional, generen interferències en la seva adaptació escolar i en l’ajustament social, 

presentant més probabilitats de ser rebutjats i aïllats a nivell social, produint insatisfacció i 

sensació d’ansietat (Palacios et al., 2014; Clemens et al., 2017; Moyer i Goldberg, 2019), 

confusió, desmotivació i la configuració d’un autoestima negativa (Strolin-Goltzman et al., 

2016). Per tant, atès a tot lo plantejat, des dels instituts d’educació secundaria, resulta 

necessari planificar i dissenyar una resposta educativa ajustada a les particularitats, límits i 

capacitats d’aquest alumnat amb la col·laboració de tots els agents implicats en el 

desenvolupament i benestar de l’adolescent tutelat. 

 
A) L’ avaluació psicopedagògica 

 
La literatura específica en l’àmbit de l’atenció educativa a l’alumnat tutelat pel sistema de 

protecció, posa èmfasi en la fase d’avaluació psicopedagògica com a precedent per a la 

programació d’una resposta educativa eficaç i propedèutica (Palacios et al., 2014; Albes, 

2017; Jiménez-Morago et al., 2019; Pecora i O’Brien, 2019). El Albes (2017) indica que “igual 

que es fa amb tot l’alumnat, hem d’identificar les necessitats educatives que presenta aquest 

alumnat pel desenvolupament integral i el desenvolupament de les competències” (p. 41). 

 
La finalitat de l’avaluació psicopedagògica és detectar i actuar davant les dificultats 

d’aprenentatge i/o de conducta que puguin presentar aquests alumnes, així com també les 

seves potencialitats i capacitats (Palacios et al., 2014), conèixer les seves característiques, 

respondre a les necessitats lo abans possible, prevenir les conseqüències negatives per no 

abordar-ho a temps, posar en marxa els mecanismes i mesures d’atenció educativa 

necessàries (Albes, 2017). Aquest procés alhora ha d’implicar a tots els agents responsables 
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de la criança, educació i cura de l’adolescent (família, acollidors, agents sociosanitaris, serveis 

socials, etc.). 

 
Segons Castells i Solé (2011) L’avaluació psicopedagògica esdevé un procés 

“contextualitzat, situat, que obliga a atendre i comprendre en profunditat de l’entorn en el que 

sorgeix, es detecta o manifesta una dificultat, per ajudar a generar o construir una resposta 

educativa adaptada” (p.3) 

 

Per últim, el Decret 150/2017 estipula que l’avaluació psicopedagògica ha de recollir 

informació sobre totes les dimensions de desenvolupament de l’alumne a nivell personal, 

interpersonal, així com també el grau d’intensitat de les mesures i suports aplicats, la seva 

evolució i les orientacions per a la planificació d’una resposta educativa ajustada. 

 
B) La resposta educativa a l’alumnat tutelat pel sistema de protecció 

No s’ha de caure en el reduccionisme i l’estigma de que qualsevol adolescent tutelat pot 

presentar NESE derivades o no de NEE, o altres dificultats que generin un deteriorament 

significatiu en aquest, però si cal tenir en compte que les particularitats de la seva trajectòria 

vital, posicionen a l’adolescent en una situació de vulnerabilitat que pot determinar el seu 

progrés i èxit acadèmic. Tot i així, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, igual que a tot 

l’alumnat, cal desplegar les mesures i suports pertinents  per compensar les dificultats que 

apareixen en el context educatiu en el que s’hi troben. 

 
A nivell legal, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, l’alumnat atès en centres de la 

DGAIA del Departament de Treball, Afers Socials i Família d’acollida, està reconegut com a 

destinatari legítim per poder gaudir d’un Pla Individualitzat (PI) de suport educatiu que 

l’acompanyi al llarg de la seva escolarització, tenint en compte que per les circumstàncies 

socials, familiars i legals en les que es troba, no podrà assistir al centre educatiu amb 

normalitat (Decret 150/2017). El PI inclou “les mesures i suports adreçats a l’alumne referents 

als àmbits, les àrees o matèries que afavoreixen l’assoliment de les competències bàsiques i 

els criteris d’avaluació que se li han assignat (...) i qualsevol altra decisió de l’equip docent 

quant a la resposta educativa” (p.10), aquest serà revisat i ajustat de manera periòdica d’acord 

amb el progrés de l’alumne, i degudament informat als tutors legals de l’alumne (Decret 

150/2017). 

 
D’altra banda, atenent al nivell competencial en que es trobi l’alumne , així com també a 

les seves necessitas i capacitats, a nivell autonòmic, se’n deriven diverses tipologies de 

mesures i suports d’atenció educativa que han d’estar recollits en el PI de l’alumne, entre les 
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quals trobem les mesures i suports universals, addicionals i intensives (Decret 150/2017) 

(vegis annex 1, taula 4). 

 

Atenent a les dificultats d’aprenentatge més específiques i generalitzades en aquest 

col·lectiu d’alumnes i segons la literatura especialitzada en l’àmbit de l’atenció educativa a 

l’alumnat tutelat pel sistema de protecció, es proposen les següents estratègies d’atenció 

concretes (veieu taula 2): 

 
Taula 2  

Estratègies i accions concretes dirigides a  l'alumnat tutelat pel sistema de protecció 

Àrea d’intervenció Estratègies i accions 

Mesures generals 

d’organització curricular 

i metodològica 

-  Segmentar activitats, promoure metes properes a les que l’alumne 

dediqui esforç i atenció. 

-  Intercalar activitats de major a menor nivell de dificultat evitant 

sentiments de frustració. 

-  La tutoria o mentoria entre iguals. 

-  Considerar l’adaptació i/o la diversificació curricular. 

-  Oferir reforç educatiu en aquelles àrees més dificultoses per 

l’alumnat. 

-  Programar tasques curtes i assequibles. 

-  Incloure recursos de formatis variats (visuals, digitals...). 

-  Realitzar mapes mentals per organitzar i retenir la informació. 

Sistemes d’avaluació 

dels aprenentatges 

-  Aplicar un sistema d’avaluació flexible i coherent amb les capacitats 

i limitacions de l’alumne, considerant el seu punt de partida i ritme 

d’aprenentatge. 

-  Diversificar l’avaluació, amb propostes d’avaluació alternatives o 

l’adaptació d’exàmens, proves i treballs. 

-  Promoure un sistema d’avaluació continuada que tingui molt en 

compte l’esforç i els progressos que es vagin fent dia a dia 

-  Reforçar positivament els avenços de l’alumne i promoure la seva 

motivació a partir de tasques que fomentin la consecució d’èxits 

reiterats amb la finalitat d’augmentar la seva autoestima i 

autoconcepte.  

-  Facilitar i organitzar les tasques de manera que afavoreixin la 

comprensió, sobre tot en processos d’avaluació. 

Estratègies de 

compensació a les 

dificultats específiques 

-  Aprendre habilitats cognitives que els ajudin a inhibir les respostes 

impulsives i a cercar mentalment la solució als problemes. 

-  Entrenar o establir estratègies compensatòries vers les dificultats 

en els funcions executives. 

-  Treballar en l’entrenament per incrementar l’atenció i la 

concentració en tasques o activitats. 

-  Entrenar en les autoinstruccions i l’autovaluació per a la planificació 

de les tasques. 
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-  Dotar a l’alumnat d’estratègies per a que aprengui a relaxar-se, a 

conèixer i controlar el seu cos i emocions, a través de pautes 

guiades.  

-  Fomentar l’ús de l’agenda per ajudar a l’alumnat a portar al dia les 

seves tasques i facilitar habilitats de planificació i seqüenciació de 

la conducta. 

Coordinació amb altres 

serveis professionals 

específics. 

-  Coordinar la provisió d’atenció especials dintre del centre 

(adaptacions curriculars, plans individualitzats, etc.). 

Coordinació amb els/les 

educadors/es dels 

centres residencials de 

l’adolescent 

-  Utilitzar l’agenda com a canal de comunicació. 

-  Implicar a la família d’acollida en moments decisió en 

l’escolarització de l’alumne/a. 

Elaboració pròpia a partir de Jiménez-Morago et al., 2019; Palacios et al., 2014; Albes, 2017. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1. Mètode i disseny de recerca 

Pel que fa a la manipulació de les variables, la recerca s’orienta a una metodologia 

explorativa – descriptiva en tant que es pretén descriure i incrementar el coneixement i 

comprensió en relació a la situació educativa dels i de les adolescents tutelats pel sistema de 

protecció, així com també sobre la pràctica professional que s’hi està duent a terme per 

atendre i acompanyar a aquest alumnat des dels instituts d’educació secundària. 

 
La besant exploratòria de l’estudi te com a objectiu aportar un major coneixement i 

comprensió sobre l’escolarització dels adolescents tutelats pel sistema de protecció a la 

infància i a l’adolescència mitjançant la recollida de dades en relació a 6 grans àmbits: 1) la 

situació, les dificultats i les capacitats específiques de l’adolescent tutelat associades a la seva 

escolarització, 2) l’acollida a l’institut, 3) la relació entre la família d’acollida o educadors i 

educadores i l’institut, 4) la gestió i regulació del comportament i de les emocions, 6) la 

resposta i atenció educativa al col·lectiu, i 6) les fortaleses i elements de millora percebuts 

ples i els professionals de l’educació secundària en relació a l’escolarització dels i de les 

adolescents tutelats. D’altra banda, Mitjançant la besant descriptiva es recullen i reporten 

dades resumides, a partir de l’estadística descriptiva, per a descriure la situació educativa del 

col·lectiu en els instituts d’educació secundària en relació als àmbits esmentats.  

 
La combinació d’aquestes dues tipologies de recerca permet dibuixar i apuntar elements 

d’un diagnòstic entorn a la situació educativa dels adolescents tutelats pel sistema de 

protecció a la infància en els instituts d’educació secundària, per així plantejar hipòtesis a 

contrastar en un estudi més ampli, i definir noves línies i àmbits a explorar i/o profunditzar.  
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Atenent al grau d’abstracció dels resultats, la recerca s’orienta a la investigació aplicada, ja 

que la seva finalitat és oferir orientacions psicopedagògiques que afavoreixin el disseny d’una 

resposta educativa ajustada a les capacitats, possibilitats i necessitats dels i de les 

adolescents tutelats pel sistema de protecció.  

 
En relació a la naturalesa de les dades que es recolliran, s’adopta una metodologia mixta 

simultània amb dades quantitatives i qualitatives, i anàlisis quantitatius i qualitatius, ja que 

aquestes seran recollides mitjançant l’aplicació d’un qüestionari online amb preguntes obertes 

i tancades destinat als i a les professionals de l’educació secundària implicats en el suport i 

acompanyament educatiu dels i de les adolescents tutelats pel sistema de protecció. 

 

4.2. Procediment de mostratge i mostra 

 
L’instrument de recollida de dades s’aplicarà a una mostra de professionals de l’educació 

secundària (professionals de l’orientació educativa, tutors i tutores, docents i professionals de 

serveis educatius externs: SEE i SEZ) amb experiència en l’acompanyament i atenció 

educativa a adolescents tutelats pel sistema de protecció a la infància i a l’adolescència. El 

procediment de mostratge dut a terme per a la selecció de la mostra ha estat el no probabilístic 

de bola de neu atès a l’especificitat en els atributs i criteris de la mostra. Així doncs, inicialment 

s’ha escollit una mostra de professionals de l’àmbit d’educació secundària amb experiència 

amb el col·lectiu d’adolescents tutelats, a partir dels quals s’ha accedit a mostra més amplia 

de professionals de l’àmbit que compleixin amb els criteris d’inclusió esmentats.  

 
D’altra banda, mitjançant l’aplicació de l’instrument de mesura es pretén recollir la situació 

educativa d’un nombre significatiu d’adolescents tutelats a partir de la perspectiva i 

experiència de les i els professionals  que participen de la recerca. D’aquesta manera, 

mitjançant aquest procediment s’accedirà indirectament a una mostra concreta d’adolescents 

tutelats.  

 
Finalment, s’ha accedit a una mostra de 23 professionals de l’educació secundària, 

configurada per orientadors/es educatius, tutors/es, docents i professionals de serveis 

educatius externs (SEZ i SEE) que han concretat l’experiència i situació educativa de 162 

adolescents tutelats que han tingut l’oportunitat d’acompanyar i atendre a nivell professional 

des dels instituts d’educació secundària.  
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4.3. Disseny de l’instrument: Qüestionari 
 

4.3.1. Justificació de la pertinença de l’instrument 
 

Atenent a l’orientació explorativa - descriptiva de la recerca, es requereix recollir informació 

sobre actituds, opinions, i pràctiques professionals específiques en relació a l’escolarització 

de l’alumnat en situació de tutela. Així doncs, s’escull el qüestionari com a instrument de 

recollida d’informació per una banda, perquè permet obtenir de forma ràpida una gran 

quantitat d’informació sobre un àrea d’interès o fenomen (Páramo, 2017), en aquest cas sobre 

l’educació dels i de les adolescents tutelats pel els instituts d’educació secundària, així com 

també ens permet accedir a una mostra amplia d’individus. D’altra banda, el qüestionari 

afavoreix l’agilitat en l’anàlisi de les dades recollides i permet comparar fàcilment la informació 

que s’hi obté (Martínez-Olmo, 2002). En relació al participant, aquest instrument permet  

preservar l’anonimat de la persona enquestada (Martínez-Olmo, 2002). Per últim, atenent 

l’escenari de no presencialitat actual generat per la situació de crisi sociosanitària per la Covid-

19, es requereix d’un instrument fàcil d’administrar i adaptable a un format digital, per tant, el 

qüestionari esdevé un instrument que gaudeix d’una flexibilitat significativa en quant a formats 

d’aplicació (Martínez-Olmo, 2002).  

 
4.3.2. Objectiu del qüestionari 

 
L’objectiu general del qüestionari és explorar la situació educativa dels alumnes d’educació 

secundària tutelats pel sistema de protecció a la infància a partir de la perspectiva i 

l’experiència de les i dels professionals de l’educació secundària implicats en 

l’acompanyament i atenció educativa d’aquest alumnat amb la finalitat d’abstreure elements 

de millora i propostes que orientin la pràctica de les i dels professionals de l’educació 

secundària en relació al col·lectiu. 

 

4.3.3. Fiabilitat 
 

Per tal de garantir la fiabilitat en els ítems plantejats per a l’instrument de recollida de dades 

de l’estudi, s’ha plantejat per a cada dimensió diverses preguntes sobre un mateix fenomen,  

intercalant preguntes tancades excloents i no excloents amb preguntes obertes per a que els 

i les participants puguin concretar altres aspectes sobre el fenomen d’estudi i realitzar altres 

justificacions o aportacions. D’aquesta manera, es garanteix que la informació que es recull 

sigui un reflex més precís i detallat del fenomen d’estudi. 

 
D’altre banda, s’han plantejat ítems amb format escala multi-ítem de tipus Likert, per tal 

d’incrementar la precisió en la recollida de dades. Pel que fa a l’assignació de les puntuacions 

als ítems, les escales han estat plantejades amb 8 graus de 0 a 7. Per una banda el nombre 
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parell de graus permet evitar biaixos de respostes intermitjos, mentre que el nombre de graus 

de l’escala superior a 7 es deu a que l’augment de la fiabilitat tendeix a estabilitzar-se als set 

greus i més enllà dels 11 millora molt poc (Alaminos i Castejón, 2006). D’altra banda, els graus 

de les escales han estat acotats a 8 (de 0 a 7) per tal de reduir la variància d’error en la 

resposta. 

 

4.3.4. Validesa del contingut 
 

1. Argumentació i fonamentació de les dimensions objecte d’anàlisi 
 

Per a la definició de les dimensions i subdimensions de l’instrument, s’ha realitzat una 

prèvia recerca documental sobre l’objecte d’estudi, en aquest cas sobre l’escolarització i 

experiència educativa dels i de les adolescents tutelats pel sistema de protecció a la infància 

i a l’adolescència. L’objecte d’estudi ha estat fonamentat en el marc teòric de la present 

recerca mitjançant tres grans blocs disposats en un ordre deductiu: 1) Característiques de 

l’adolescent tutelat pel sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, 2) Mesures 

cautelars d’acolliment i la relació entre els acollidors i acollidores, educadors i educadores dels 

centres residencials i l’institut, 3) l’escolarització en els instituts d’educació secundària dels i 

de les adolescents tutelats pel sistema de protecció a la infància. 

Així doncs, d’aquests tres grans blocs teòrics s’abstreuen les següents dimensions d’anàlisi 

de l’instrument de mesura:   

 
a) Caracterització de la mostra de professionals d’educació secundària: Aquesta 

dimensió d’anàlisi pren per objectiu caracteritzar la mostra objecte d’estudi per tal d’aplicar 

posteriors proves estadístiques de contrast i realitzar anàlisis univariants i bivariants. Les 

variables de caracterització definides per a la recollida de dades d’aquesta dimensió 

objecte d’estudi són: el sexe, el rol professional desenvolupat en el centre educatiu 

(orientador/a educatiu, docent, tutor/a, psicòleg/a educatiu i serveis educatius externs), 

els anys d’experiència en l’etapa d’educació secundària, l’experiència majoritària amb els 

col·lectiu en relació a la mesura d’acolliment, i el número aproximat d’adolescents tutelats 

que ha tingut l’oportunitat d’acompanyar en l’etapa d’educació secundària. 

 
b) Caracterització de l’adolescent tutelat pel sistema de protecció: En un segon bloc 

d’ítems es caracteritza als i a les adolescents tutelats que s’atenen a l’educació 

secundària. El bloc 1 sobre les característiques de l'adolescent tutelat pel sistema de 

protecció a la infància i a l'adolescència ha aportat indicadors de mesura vinculats a les 

dificultats i potencialitats associades a la trajectòria vital de l'adolescent tutelat, i les seves 

implicacions en l'entorn escolar formal. Concretament, els indicadors de mesura aportats 
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són: el grau de desenvolupament de la dimensió conductual (Amorós et al., 2003; Palacios 

et al., 2014; Prevent Child Abuse, 2016; Albes, 2017; Child Welfare Information Gateway, 

2019; Jiménez-Morago et al., 2019), interpersonal (Amorós et al., 2003; Palacios et al., 

2014; Prevent Child Abuse, 2016) i cognitiva (Orales, 2000; Amorós et al., 2003; Palacios 

et al., 2014; Albes, 2017; Hidalgo i Sánchez, 2014; Jiménez-Morago et al., 2019), i la 

presència de necessitats diferencials a la resta d’alumnat. 

 
El bloc 3 sobre l'escolarització dels i de les adolescents tutelats pel sistema de protecció 

a la infància en els instituts d'educació secundària aporta indicadors relatius a la situació 

educativa dels i de les adolescents tutelats pel els centres d’educació secundària 

concretament sobre la procedència geogràfica (Departament d’Educació, 2019), la 

procedència escolar prèvia (Montserrat et al., 2012; Schroeter et al., 2015; Sebba et al., 

2015; Strolin-Goltzman et al., 2016; Clemens et al., 2017; Pecora i O’Brien, 2019; ), la 

idoneïtat de l’etapa educativa segons l’edat de l’adolescent (Montserrat et al., 2015; 

Departament d’Educació, 2019), l’avaluació i promoció del curs (Montserrat et al., 2015; 

Departament d’Educació, 2019), els certificats de graduació de l’etapa educativa 

(Montserrat et al., 2012; Montserrat et al., 2015), les mesures aplicades per a l’obtenció 

de certificats de graduació de l’etapa educativa (Departament d’Educació, 2013) i les 

dificultats i fortaleses vinculades a les àrees curriculars (Departament d’Educació, 2020). 

 
c) L’acollida al centre educatiu: Aquesta dimensió objecte d’anàlisi te per objectiu 

identificar elements de millora i bones pràctiques professionals en relació a l’acollida de 

l’adolescent tutelat en el centre d’educació secundària. Així doncs, s’inclouen els següents 

indicadors de mesura: la disposició d’un protocol d’acollida en el centre (Albes, 2017), les 

fases i pràctiques dutes a terme en el procés d’acollida dels i de els adolescents tutelats 

pel sistema de protecció a la infància (Palacios et al., 2014; Albes, 2017; Jiménez-Morago 

et al., 2019; Pecora i O’Brien, 2019), la integració de les mesures d’acolliment en la 

programació educativa destinada al treball de la diversitat de models familiars, el 

tractament educatiu de les mesures d’acolliment a l’institut, i les pràctiques relacionades 

amb el tractament que es fa de la informació i confidencialitat de l’adolescent des de 

l’institut (Palacios et al., 2014; Albes, 2017). 

 
d) La comunicació i relació amb la família d’acollida o els educadors i educadores del 

centre residencial: l’objectiu d’aquesta dimensió d’anàlisi és identificar elements de 

millora i bones pràctiques professionals en relació a la comunicació i relació de l’institut 

amb la família d’acollida o educadors i educadores dels centres residencials. Així doncs, 

els indicadors que s’han abstret són: la participació de l’adolescent tutelat en les trobades 

amb la família d’acollida o educadors i educadores dels centres residencials (Palacios et 
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al., 2014; Albes, 2017), els motius per a la concertació de trobades i reunions i els 

continguts de les reunions (Bronfenbrenner, 1985; Bresca, 2009; Almirall, 2011; Gifre i 

Esteban, 2012; Palacios et al, 2014; Montserrat et al., 2015; Albes, 2017; Moyer i 

Goldberg, 2019). 

 
e) La gestió i regulació del comportament i de els emocions: Els ítems plantejats per a 

recollir dades vinculades amb aquesta dimensió objecte d’estudi, tenen per objectiu 

identificar elements de millora i bones pràctiques professionals aplicades des del centre 

educatiu en relació a la gestió i regulació emocional i de la conducta de l’adolescent tutelat. 

Els indicadors de mesura que configuren el ítems d’aquesta dimensió són: estratègies o 

pràctiques implementades quan l’adolescent tutelat no compleix les normes, o mostra 

comportaments disruptius, dins i fora del aula, i estratègies o pràctiques implementades 

quan l’adolescent tutelat manifesta una reactivitat emocional intensa, dins i fora del aula 

(Palacios et al., 2014; Wolpow et al., 2016; Clemens et al., 2017; Albes, 2017; Jiménez-

Morago et al., 2019; Moyer i Goldberg, 2019; Pecora i O’Brien, 2019).  

 
En aquesta dimensió d’anàlisi, s’inclouen indicadors sobre la coordinació amb la xarxa de 

serveis educatius i socials, concretament el grau amb que es sol·licita l’ajuda d’altres 

professionals externs per a la programació d’una resposta socioeducativa ajustada a les 

necessitats i dificultats de l’alumne en situació de tutela (Palacios et al, 2014; Sebba et 

al., 2015; Decret 150/2017;  Pecora i O’Brien, 2019). 

 
f) L’atenció i resposta educativa: L’objectiu dels ítems plantejats per a la recollida de 

dades sobre aquesta dimensió objecte d’estudi és identificar els elements de millora i 

punts forts percebuts ples i els professionals  de l’àmbit educatiu respecte la resposta 

educativa que s’ofereix des dels instituts d’educació secundària als i a les adolescents 

tutelats pel sistema de protecció a la infància. Així doncs, els indicadors que s’han abstret 

de les aportacions teòriques i empíriques d’aquest bloc són: el grau d’aplicació de les 

mesures generals d’atenció a la diversitat i d’inclusió educativa (Departament d’Educació, 

2013; Palacios et al., 2014; Decret 150/2017; Albes, 2017), el grau d’ajustament dels 

processos d’avaluació a les capacitats i necessitats de l’adolescent tutelat (Jiménez-

Morago et al., 2019; Palacios et al., 2014), les estratègies i pràctiques implementades per 

a la compensació de les dificultats específiques de l’adolescent tutelat (Albes, 2017; 

Jiménez-Morago, 2019).  

 
En aquesta dimensió d’anàlisi, també s’hi inclouen indicadors sobre la coordinació amb la 

xarxa de serveis educatius i socials, concretament el grau amb que es sol·licita l’ajuda 

d’altres professionals externs per a la programació d’una resposta socioeducativa 
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ajustada a les necessitats i dificultats conductuals i emocionals de l’alumne en situació de 

tutela (Palacios et al, 2014; Sebba et al., 2015; Decret 150/2017;  Pecora i O’Brien, 2019). 

 
Per últim s’inclou un indicador destinat a indagar en la percepció i valoració de les i dels 

professionals  en relació a la resposta i atenció educativa diferencial a l’adolescent tutelat 

en contrast amb la resta d’alumnat. 

 
g) Suport i formació específics rebuts: Els indicadors de mesura proposats per a l’anàlisi 

d’aquesta dimensió prenen un caràcter exploratori, l’objectiu és identificar elements de 

millora i necessitats de suport i/o formació en relació al suport i formació específics rebuts 

per la millora i ajustament de l’atenció, suport i acompanyament educatiu i/o 

psicopedagògic ofert a als i a les adolescents tutelats pel sistema de protecció i 

escolaritzats en centres d’educació secundària.  

 
Així doncs, atenent a les aportacions de la recerca de Sebba et al. (2015) les quals 

apunten la necessitat percebuda ples i els professionals  de l’àmbit educatiu de rebre una 

major formació per a incrementar la qualitat de l’acompanyament que s’ofereix tan a nivell 

educatiu com emocional als i a les adolescents tutelats pel sistema de protecció en els 

instituts d’educació secundària, es plantegen els següents indicadors de mesura: Si s’ha 

rebut formació específica al llarg de la formació acadèmica i professional reglada en 

relació a l’acompanyament educatiu que s’ofereix en aquests/es alumnes i el grau 

d’aprofundiment d’aquesta i les temàtiques i continguts de la formació específica rebuda 

al llarg de l’experiència professional.  

 
Seguidament, es planteja un indicador de mesura destinat als elements i dimensions 

d’intervenció educativa i/o psicopedagògica en el col·lectiu potencials d’ésser reconeguts 

com a necessitats de suport i/o de formació per part de les i dels professionals  de l’àmbit 

educatiu que acompanyen i atenen a adolescents tutelats des dels centres d’educació 

secundària. Les variables d’aquest indicador han estat constituïdes a partir de les 

dimensions objecte d’estudi vinculades a la gestió de les emocions i del comportament i 

a l’atenció i resposta educativa que s’ofereix al col·lectiu (dimensions 5 i 6) per tal 

d’identificar els àmbits i àrees professionals en que es requereix un major suport i/o una 

formació específica. 

 
Per últim és planteja l’indicador destinat a identificar i explorar altres necessitats 

percebudes i propostes de millora en relació a la pràctica professional que es desenvolupa 

a nivell educatiu actualment amb els i els adolescents tutelats.  
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Per consultar la versió estesa de les dimensions, objectius, subdimensions i indicadors de 

mesura de l’instrument veieu annex 2, taula 5. 

 
1. Taula d’especificacions 

 
En relació a l’objecte d’estudi és significativament vàlid per obtenir informació sobre les 

característiques de l’adolescent tutelat pel sistema de protecció en relació a la seva situació 

educativa en l’etapa d’educació secundària (33,06%), en segon terme per a obtenir informació 

en relació a l’atenció i resposta educativa (19,35%), les accions dutes a terme per a la gestió 

i regulació de la conducta i de les emocions (15,32%), l’acollida al centre educatiu (13,71%) i 

sobre la comunicació i relació amb la família d’acollida o educadors i educadores (11,29%). 

De manera residual, es vàlid per a recollir informació sobre la caracterització de la mostra de 

professionals d’educació secundària (4,03%) i la formació i recursos específics rebuts i les 

necessitats percebudes ples i els professionals  en relació a la seva pràctica amb el col·lectiu 

(3,23%) (vegis annex 3, taula 6).  

Per a obtenir una informació ampliada de les dimensions, indicadors de mesura, ítems, 

escales i tipologia de variables veieu l’annex 4, taula 7. 

 
2. Judici d’experts 

 
El qüestionari ha estat validat per tres judicis d’experts atenent a les dimensions que 

caracteritzen el contingut del qüestionari el qual podem dividir en dos grans blocs:  

a) Característiques i situació dels adolescents tutelats pel sistema de protecció a la 

infància: Per validar la rellevància i representativitat dels ítems vinculats a aquesta 

dimensió, s’ha consultat el criteri d’expert de la catedràtica i directora del Grup de 

Recerca en Intervencions Socioeducatives en Infància i Joventut de la Universitat de 

Barcelona Núria Fuentes-Peláez. L’experta en matèria d’infància i adolescència 

tutelada pel sistema de protecció a la infància, ha plantejat la introducció de nous ítems 

per incrementar la precisió en les respostes que s’obtenen dels ítems relacionats amb 

aquesta dimensió. Així doncs, a partir de l’anàlisi d’aquest criteri, s’han afegit nous 

ítems vinculats amb el tractament de la informació i garantia del dret a la confidencialitat 

de l’adolescent en els centres d’educació secundària, el tractament que es fa de la 

diversitat familiar des dels instituts, l’atenció educativa diferenciada del col·lectiu i les 

necessitats específiques que presenten.  

 
b) La resposta educativa que s’ofereix als i a les adolescents tutelats pel sistema de 

protecció a la infància: S’ha consultat el criteri de dos professionals, un professional 
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amb experiència com a Orientador Educatiu a Educació Secundària, Serveis Educatius 

Externs (EAP) i Específics (CREDV-OMCE), i una professional de Serveis Educatius 

Externs, amb experiència en la direcció de Centres Residencials d’Acció Educativa 

(CRAE). Així doncs, aquests han valorat l’adequació dels ítems en relació a les 

dimensions que s’analitzen en l’instrument i al perfil de professionals que configuren la 

mostra. El format reflexiu dels ítems ha estat un element valorat positivament pels 

professionals ja que consideren que convida als i a les participants del qüestionari a 

reflexionar entorn l’experiència i pràctica professional desenvolupada a educació 

secundària amb els i les adolescents tutelats, afavorint així la identificació d’elements 

de millora i propostes. Alhora, consideren que les dimensions del qüestionari 

representen significativament el fenomen de estudi i valoren positivament la perspectiva 

ecològica que s’ha adoptat de l’adolescent tutelat tenint en compte la major part dels 

seus contextos de pertinença. 

 
Tot i així, també han considerat que l’especificat requerida en les respostes podria no 

adequar-se a les característiques de la pràctica professional dels i de les professionals 

de serveis educatius externs (SEZ i SEE) els i les quals desenvolupen una pràctica 

professional més general en els instituts i no tant específica. Per aquest motiu s’han 

inclòs opcions tals com que permetin als professionals de serveis externs respondre al 

qüestionari tot i no disposar de la informació que se’ls hi demana.  

 

4.3.5. Fitxa tècnica de l’instrument 

Taula 3 

Fitxa tècnica de l'instrument 

Univers (Població) N= Nc 

Mostra (n) n= 23 

Destinataris 

El qüestionari s'adreça a tots les i els professionals de l’educació secundària 
implicats en l’atenció, acompanyament i suport educatiu d’adolescents 
tutelats pel sistema de protecció a la infància i a l’adolescència. 
Concretament a docents, tutors/es, orientadors/es educatius, psicòlegs i 
psicòlogues educatius, i professionals externs dels serveis educatius de 
zona (SEZ) i/o específics (SEE). 

Procediment de 
mostratge 

Mostratge no probabilístic de bola de neu. 

Criteris de selecció 
de la mostra 

a) Criteris d’inclusió: Professionals de l’educació secundària implicats en 
l’atenció, acompanyament i suport educatiu d’adolescents tutelats pel 
sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, tenir experiència en 
l’acompanyament i atenció educativa d’adolescents tutelats a 
secundària, i acceptar les implicacions vinculades a la participació en la 
recerca. 
 

b) Criteris d’exclusió: Negativa a participar, no disposar d’experiència en 
l’atenció i acompanyament educatiu d’adolescents tutelats, i dificultats 
idiomàtiques. 
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Per a consultar la versió final de l’instrument dirigiu-vos a l’annex 5. 

 

4.4. Mètode d’anàlisi  
 

El mètode d’anàlisi estadístic contempla diversos procediments atenent a la naturalesa 

mixta de les dades recollides. Després de l’aplicació online de l’instrument de mesura, les 

dades han estat distribuïdes en dues bases de dades segons la seva naturalesa. Per les dades 

quantitatives, s’ha elaborat una matriu específica en el programari IBM SPSS Statistics en la 

seva versió 26.0. D’altra banda, les dades qualitatives han estat enregistrades en un document 

Word per al seu anàlisi. 

 
Per al procediment i l’anàlisi de les dades quantitatives, s’ha utilitzat el programari 

informàtic d’IBM SPSS Statistics, en la seva versió 26,0. Atenent als objectius de l’estudi i a 

la seva metodologia descriptiva – exploratòria, s’han dut a terme les següents anàlisis: 

descriptiu univariant de totes les variables implicades i proves de contrast no paramètriques 

de Kruskal-Wallis per a més de dues mostres independents per determinar la relació entre 

variables i la importància de les diferències trobades.   

 
D’altra banda, per a l’anàlisi de les dades qualitatives, s’ha dut a terme un anàlisis de 

contingut mitjançant el mètode inductiu creant categories de significats a partir de les 

respostes narratives aportades pels participants. Inicialment, les unitats de resposta han estat 

revisades i s’ha realitzat una primera classificació segons la dimensió objecte d’anàlisi a la 

que corresponen en el qüestionari. En aquesta fase inicial, segons Spenser, Ritchie, 

O’Connor, Morrel i Ormston (2014), l’analista llegeix tots els casos identificant el ventall de 

percepcions, perspectives, experiències o conductes els quals han estat etiquetats com a part 

c) Criteris de retirada: Pèrdua de dades, casos que han respost en blanc, 
i retirada voluntària. 

Mostra teòrica nt= 23 

Mostra responent nr= 23 

Mostra convidada no= 40 

Mostra vàlida nv=23,08 

Índex de resposta 57,5% 

Error mostral ± 20,04% 

Nivell de confiança 95% 

TREBALL DE CAMP 

Instrument  
Qüestionari adreçat a professionals de l'educació secundària implicats en 
l'acompanyament educatiu d'adolescents tutelats pel sistema de protecció 
a la infància. 

Format Digital mitjançant Google Forms 

Data d’aplicació  01/05/2020 a 09/08/2020 
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del tema d’estudi, posteriorment llista els elements presents en les respostes i les definicions 

que les diferencia, definint i assignant categories per a cada resposta atenent a l’objecte 

d’estudi. Al llarg del procés d’assignació de les categories, es realitza una revisió  i es defineix 

el sistema de classificació, les categories son reduïdes per crear-ne de més generals i 

revisades respecte a la seva fiabilitat (Mayring, 2000). Seguidament, les respostes que tracten 

el mateix tòpic són agrupades en la categoria corresponent mitjançant processos comparatius 

i de relació basats en criteris de similitud i diferència (veieu annex 6).   

 

4.5. Ètica de la recerca 
 

Amb l’objectiu de garantir el dret dels i de les participants d’ésser informats sobre les 

finalitats, objectius i les implicacions de la seva participació en la recerca, s’ha elaborat una 

infografia ad hoc (veieu annex 6) la qual consta d’una síntesi dels objectius, finalitats i 

dimensions d’anàlisi de la recerca, implicacions de la seva participació i marc institucional que 

empara la recerca, sent en aquest cas la Universitat de Barcelona. La mateixa informació 

alhora s’inclou en la introducció que precedeix el qüestionari digital. D’igual manera se’ls 

informa que la participació és totalment anònima, confidencial i voluntària, i que en qualsevol 

moment poden deixar de respondre el qüestionari sense cap tipus de conseqüència.  

 
 Per tal de preservar la confidencialitat i l’anonimat dels participants, se’ls hi explicita en la 

introducció del qüestionari que les preguntes, així com també la informació que es demana, 

no permeten identificar personalment al seu participant en tant que no son reconegudes com 

a dades personals d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de 

Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). 

 
En la mateixa introducció s’informa explícitament que les dades aportades s’enregistraran 

i seran susceptibles d’anàlisis exclusivament estadístics i no per altres fins no justificats o 

aliens. D’igual manera s’indica que el registre, emmagatzematge i custòdia està subjecte a 

responsabilitat de la persona responsable de la recerca i a criteri de les bases ètiques en la 

recerca regides per la Universitat de Barcelona. Tot i així, si els i les participants ho desitgen, 

davant qualsevol dubte, qüestió o incertesa, també se’ls hi ofereix l’oportunitat de contactar 

personalment via e-mail amb la persona responsable del qüestionari.  

 

5. ANÀLISI DE DADES I RESULTATS 

L’anàlisi de les dades, es presenta per dimensions del qüestionari, combinant en cada 

dimensió les anàlisis quantitatives i les qualitatives.  
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3.1. Caracterització de la mostra de participants 

 
En total han participat 23 professionals de l’educació secundària. D’aquests, pel que es 

refereix al sexe, la major part de la mostra està configurada per dones, les quals representen 

el 78,3%, mentre que els homes representen el 21,7% (veieu annex 7, taula 8). 

 
El rol predominant ha estat el de tutor/a el qual representa el 29,03% de la mostra, seguit 

de l’orientador/a educatiu d’educació secundària (25,82%) i de professionals de serveis 

educatius externs (SEE i SEZ) (25,81%). En menor mesura, trobem docents, els quals 

representen el 16,13% de la mostra. Per tant, en relació a la distribució de la mostra segons 

el rol professional, es tracta d’un grup heterogeni (veieu annex 7, taula 8).  

 
En relació als anys d’experiència en educació secundària, es disposa d’informació de 22 

professionals amb 1 valor perdut respecte a aquesta dada. La mitjana del grup és de 15,45 

anys d’experiència (SD= 9,83). Segons els indicadors de dispersió i de forma es tracta d’un 

grup heterogeni (veieu annex 7, taula 8). 

 
En relació a la tipologia d’acolliment de l’adolescent tutelat, es disposa d’informació del total 

de la mostra. El 56,6% dels professionals indiquen disposar d’experiència amb alumnes 

tutelats d’ambdues tipologies d’acolliment (familiar i residencial). Els i les professionals amb 

experiència majoritària amb adolescents en acolliment familiar representa el 9% de la mostra, 

mentre que en acolliment residencial representen el 30%.   

 
Per últim, respecte el número d’adolescents tutelats acompanyats per professional des dels 

centres d’educació secundària, es disposa d’informació de 21 professionals, amb 2 valors 

perduts. La mitjana és de 8 adolescents per professional (SD=7,40), tot i que el nombre 

d’adolescents més freqüent ha estat 5. D’altra banda, la suma total del nombre d’adolescents 

tutelats que la mostra de professionals de l’educació secundària han acompanyat, és de 162 

adolescents. En les properes dimensions les i els respecte a aquest grup d’adolescents, i de 

forma general els professionals han valorat la seva situació educativa. (veieu annex 7, taula 

8). 

3.2. Caracterització de l’adolescent tutelat pel sistema de protecció a la 

infància i a l’adolescència i de la seva situació educativa  

3.2.1. Caracterització general dels adolescents (procedència, curs i canvis de centre) 

 

Dels 162 adolescents tutelats acompanyats pels i per les professionals participants de 

l’estudi, 69 (42,6%) són de procedència espanyola i 73 (45%) de procedència estrangera.  
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En relació a l’estabilitat educativa en quant al centre educatiu, 97 (59,90%) adolescents es 

troben escolaritzats en el mateix institut en el que es trobaven abans de la mesura 

d’acolliment, i 40 (24,70%) es troben en un centre diferent al que es trobaven abans de la 

mesura d’acolliment (veieu annex 8, taula 9).  

 
Pel que fa a la idoneïtat de l’etapa educativa segons l’edat de l’adolescent tutelat, 71 

(43,83%) es troben en el nivell educatiu al que els correspon per edat, mentre que 62 (38,27%) 

es troben en un nivell educatiu inferior (veieu annex 8, taula 9). 

 
Les dades aportades pels i els professionals de l’educació secundària en relació a 

l’avaluació i promoció del curs d’aquests alumnes, els resultats apunten que 62 (38,27%) 

adolescents no superen l’avaluació del curs i per tant no promocionen, 56  (34,56%) 

adolescents promocionen de curs amb assignatures pendents i 40 (24,69%) promocionen de 

curs sense assignatures pendents (veieu annex 8, taula 9). 

 
La graduació i obtenció de certificats de l’ESO, 54 (33,33%) adolescents obtenen el graduat 

de l’ESO, 45 (27,78%) obtenen el Certificat d’Assistència a l’ESO, 43  (26,56%) obtenen el 

graduat de l’ESO més tard del que els correspondria, i 35 (26,60%) adolescents tutelats 

abandonen l’ESO sense graduar-se (veieu annex 8, taula 9). 

 
Pel que fa a les mesures d’atenció educativa aplicades per a l’obtenció de certificats de 

graduació de l’etapa, 17 (10,49%) adolescents tutelats han aconseguit el graduat sense 

mesures addicionals o intensives d’atenció i suport educatiu, 67 (41,35%) ho han aconseguit 

mitjançant mesures addicionals d’atenció a la diversitat (programes de diversificació curricular, 

projectes singulars, aules obertes, mesures d’acció tutorial específiques, etc.), i 46 (28,39%) 

ho han aconseguit mitjançant mesures intensives d’atenció i suport educatives (UEC, suports 

intensius d’escolarització inclusiva, etc.) (veieu annex 8, taula 9). 

 

3.2.2. Valoració de les àrees de desenvolupament de l’adolescent tutelat 

En les properes dimensions d’anàlisi, les i els professionals  han valorat en una escala del 

0 al 7, interpretant 0 com una dificultat i 7 com una fortalesa, el rendiment en les àrees 

curriculars i el grau de desenvolupament en les dimensions conductual i emocional, 

interpersonal i cognitiva.  

 
En quant a les dificultats i fortaleses vinculades a les àrees curriculars, les i els adolescents 

presenten dificultats en la majoria de les àrees curriculars plantejades: comprensió lectora 

( =3,50; SD=1,67; n=20), matemàtiques ( =3,55; SD=1,54; n=20), ciències ( =3,45; 

SD=1,19; n=20), i llengües estrangeres ( =3,25; SD=1,59; n=20) (annex 9, taula 10).  
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Pel que fa al grau de desenvolupament de l’adolescent tutelat a nivell conductual i 

emocional, presenten dificultats significatives en l’autocontrol i regulació de les emocions 

( =2,75; SD=1,80; n=20), l’acceptació de l’error ( =2,70; SD=1,90; n=20), en la confiança i 

l’autoestima ( =2,60; SD=1,9; n=20), i en l’autocontrol i la inhibició de la conducta ( =2,70; 

SD=1,92; n=20) (veieu gràfic 1,  annex 10, taula 11). 

Gràfic 1. Grau de desenvolupament a nivell conductual i emocional 

 
A nivell interpersonal, les i els professionals han valorat que els i les adolescents tutelats 

presenten dificultats en l’emissió de conductes prosocials i pols de sociabilitat estables i 

equilibrats ( =2,85; SD=1,72; n=20), i de dur a terme una gestió positiva dels conflictes amb 

els altres ( =3,10; SD=1,89; n=20). D’altra banda, no presenten dificultats significatives en 

l’establiment de relacions interpersonals positives ( =3,70; SD=1,78; n=20), de vincles segurs 

amb els adults del centre educatiu ( =3,75; SD=1,888; n=20), i amb el grup d’iguals ( =3,85; 

SD=1,66; n=20), i tampoc en l’acceptació per part del grup d’iguals ( =3,85; SD=1,69; n=20) 

(veieu gràfic 2,  annex 11, taula 12). 

 
Gràfic 2. Grau de desenvolupament en la dimensió interpersonal 

 
A nivell interpersonal, alguns professionals apunten que alguns d’aquests adolescents “es 

senten atacats pel món que els envolta [...] actuen amb agressivitat extrema vers el material i 

les persones” (P8) però que alhora arriben a desenvolupar “confiança amb el tutor i amb els 

professionals  implicats” (P16). 
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A nivell cognitiu les i els professionals de l’educació secundària consideren que els i les 

adolescents tutelats presenten dificultats majoritàriament en la capacitat de reflexionar abans 

d’actuar o per preveure els errors abans de cometre’ls ( =2,85; SD=2,00; n=20), i en la 

capacitat de desplegament de les funcions executives ( =3,25; SD=1,77; n=20). Tot i així, en 

la resta de dimensions no presenten dificultats significatives (veieu gràfic 3, annex 12, taula 

13). 

Gràfic 3. Grau de desenvolupament en la dimensió cognitiva

 
S’ha dut a terme una proba de contrast no paramètrica de Kruskal – Wallis1, per a més de 

dues mostres independents, per identificar diferències significatives entre el rol dels i de les 

professionals (Orientador/a educatiu, tutor/a. Docent i professionals de serveis educatius 

externs) i la seva perspectiva en relació al grau de desenvolupament de l’adolescent tutelat 

en relació a les dimensions emocional, conductual, interpersonal i cognitiva. La hipòtesis 

alternativa defensa la presència de diferències en quant a la perspectiva dels i de les 

professionals, segons el rol que desenvolupen a l’institut, en relació al grau de 

desenvolupament emocional, conductual, interpersonal i cognitiva dels i de les adolescents 

tutelats. No s’han identificat diferencies estadístiques significatives en les mostres (p >,050), 

per tant es rebutja la hipòtesis alternativa i es conserva la hipòtesis nul·la (veieu  annex 13, 

taula 14).  

 
S’ha aplicat la mateixa proba de contrast no paramètrica per identificar diferències entre 

els professionals que han reportat nivell d’autoestima baixa (AB), normal (AN) i elevada (AE) 

en el col·lectiu en relació a la perspectiva que tenen del seu grau de desenvolupament en les 

dimensions emocional, conductual, interpersonal i cognitiva. S’han trobat diferències 

estadísticament significatives (p<0,05). Els professionals que han puntuat baix l’autoestima 

alhora puntuen més baix en la capacitat d’autocontrol i regulació de les emocions, a diferència 

 

1 S’aplica una proba de contrast no paramètrica degut a que la mostra no compleix amb totes les condicions 
de parametricitat. No totes les variables segueixen una distribució normal ja que la diferencia màxima és major al 
grau de significació asimptòtica bilateral (p > 0,05),  i la mostra és inferior a 30.  
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dels que han puntuat una autoestima normal i elevada (sig.0,019 < 0,05). Els que han puntuat 

AB, també han puntuat més baix la capacitat d’acceptar l’error a diferencia dels que han 

puntuat AE (sig. 0,015 < 0,05). Pel que fa a la variable conductes adequades a l’etapa de 

desenvolupament en la que es troba, els professionals que han puntuat AB reporten nivells 

significativament inferiors a diferencia dels que han puntuat AE (sig. 0,016 < 0,05). El mateix 

succeeix amb les variables de la dimensió interpersonal: establiment de relacions 

interpersonals positives (sig. 0,013 < 0,05), gestió positiva dels conflictes (sig. 0,018 < 0,05), 

establiment de vincles segurs amb el grup d’iguals (sig. 0,016 < 0,05). En la dimensió 

cognitiva, els professionals que han reportat AB puntuen nivells significativament inferiors en 

la capacitat d’atenció a diferència d’AN (sig.0,013 < 0,05) i d’AE (sig. 0,008 < 0,05). El mateix 

succeeix amb la variable capacitat de desplegament de les funcions executives (AB- AE: sig. 

0,01 < 0,05).  Pel que fa a la capacitat de reflexionar  abans d’actuar o per preveure errors 

abans de cometre’ls, el grup que ha reportat AB presenta nivells inferiors d’aquesta variable 

a diferència del grup AE que ha puntuat nivells significativament superiors (sig. 0,016 < 0,05). 

El mateix succeeix amb el grau de desenvolupament del llenguatge, en el que el grup AB 

presenta nivells significativament inferiors al grup AE (sig. 0,014 < 0,05) (veieu  annex 13, 

taula 15-26).  

 
Pel que refereix a les aportacions de les i dels professionals de l’educació secundària en 

relació a les necessitats diferencials específiques de l’alumnat tutelat, les i els professionals  

han indicat tenir una major necessitat d’establir vincles positius i segurs amb l’entorn, majors 

necessitats emocionals, educatives i d’estabilitat en el seu projecte vital. En relació a la 

necessitat d’establir vincles positius i segurs amb l’entorn, les i els professionals  indiquen que 

aquests adolescents necessiten desenvolupar vincles positius amb referents dins de l’institut: 

“Sobretot agafar un vincle positiu amb algun referent al centre, és més necessari que en altres 

casos” (P6), també apunten que necessiten “establecer un buen vínculo y sano con sus 

tutores” (P21), i “un reforç positiu constant i percebre que hi ha algú que els escolta i se'n 

preocupa” (P10). 

 

Pel que fa a les necessitats emocionals, destaquen que aquests adolescents presenten 

labilitat i patiment emocional el qual es veu agreujat per les característiques pròpies de l’etapa 

adolescent: “El patiment emocional emmascara totes les altres necessitats i fa molt difícil 

treballar de forma sistemàtica. L’adolescència és un altre factor que ho empitjora” (P8). 

 

També indiquen que les dificultats a nivell emocional es deuen a les circumstàncies 

adverses viscudes al llarg del seu desenvolupament, les quals incideixen negativament en la 

seva seguretat i en la construcció de la personalitat: 
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Presenten molta inestabilitat emocional i inseguretat. Molts s’han sentit insegurs, tenen pors, etc. 

Tot una sèrie de circumstàncies que no afavoreix per res una construcció positiva de la seva 

personalitat, en el sentit de tenir habilitats i recursos per poder funcionar com la resta (P19). 

 

A més a més, indiquen presentar dificultats sobretot a l'hora de treballar autoestima, la 

regulació dels sentiments i la confiança amb els adults i iguals. Fet que requereix incidir i 

intensificar l’acompanyament i suport a nivell emocional: 

 
Se ha de incidir y priorizar el trabajo en su educación emocional y en habilidades sociales y cuidar 

aspectos como la autoimagen, autopercepción, autoconocimiento y autoestima que muchas 

veces aparecen muy dañad@s (P21). 

 
Requereixen d’un suport emocional i psicoterapèutic intensiu; tutories emocionalment properes 

que atenguin prioritàriament la part afectiva (P18). 

 
Aquesta labilitat i patiment emocional fa necessària una acció tutorial intensa i molt 

d’acompanyament emocional (P9). 

 

A nivell educatiu, les i els professionals  destaquen necessitats específiques vinculades 

amb l’atenció, la memòria, les dificultats en el desenvolupament i desplegament del 

llenguatge: “Problemes de rendiment escolar, d’habilitats d’atenció, de memòria, de llenguatge 

i de lectoescriptura [...]. Sobre tot, problemes del llenguatge, fet que te molt a veure amb el 

desenvolupament mental” (P19). 

 

També destaquen que les dificultats a nivell emocional i la inestabilitat, així com també a 

nivell cognitiu i en el desenvolupament del llenguatge suposen factors obstaculitzadors del 

progrés i rendiment acadèmic degut a les conseqüències que aquestes situacions poden 

generar en l’adolescent: 

 
Totes les dificultats a nivell emocional repercuteixen a nivell acadèmic, problemes en el rendiment 

per les dificultats que tenen d’atenció, de memòria, trastorns del llenguatge, van endarrerits amb 

les qüestions de l’escriptura i de la lectura, i el desenvolupament de llenguatge, [...] i si a part de 

tot això, afegeixes, canvis les dificultats a nivell educatiu es veuen més afectades (P19). 

 

3.3. Acollida de l’adolescent tutelat al centre educatiu  

Pel que fa a la disposició de protocols específics d’acollida a l’alumnat tutelat per part dels 

instituts, disposem d’informació de 21 professionals, amb 2 valors perduts. El 32% de les i 

dels professionals  indiquen que sí es disposa de protocols específics d’acollida a l’alumnat 

tutelat.  
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Els i les professionals han valorat amb una escala de freqüència de 0 (mai) a 7 (sempre) 

les pràctiques desplegades en relació a l’acollida. Les que s’han dut a terme en major mesura 

són les relacionades amb la coordinació i contacte inicial amb la família d’acollida o 

educadors/es del centre residencial:  entrevista inicial amb la família d’acollida o educadors/es 

del centre per establir acords sobre el nivell educatiu de l’alumne/a i/o recollir informació 

( =6,05; SD=1,75; n=21), informar a la família d’acollida o educadors/es del centre sobre el 

procés de d'avaluació inicial de l’alumne/a i les seves finalitats ( =5,81; SD=1,50; n=21) i  

seguiment de l'evolució de l'alumne/a en coordinació amb la família d’acollida o educadors/es, 

i altres professionals de l’evolució de l’alumne/a al centre ( =5,76; SD=1,81; n=21) (veieu 

annex 15, taula 27). 

 
Mentre que les pràctiques que han rebut una menor puntuació en relació a la freqüència 

amb que es duen a terme des dels instituts són les relacionades amb la integració i adaptació 

de l’adolescent tutelat a l’institut i al grup d’iguals: informar i preparar al grup d’iguals abans 

de l’arribada de l’alumne a l’aula ( =3,62; SD=2,29; n=21), assignació d'un alumne/a mentor 

que l'ajudi en l'adaptació al centre i a l'aula ( =3,81; SD=2,54; n=21), presentar a l’alumne/a 

al grup d’iguals ( =4,38; SD=2,31), adaptació de la jornada lectiva de l'alumne segons les 

necessitats i les circumstàncies de l'acollida ( =4,43; SD=1,91; n=21) i implementar 

estratègies per afavorir la integració i inclusió al centre ( =4,76; SD=2,07; n=21). Tot i així,  

presentar el centre educatiu i la ubicació concreta de l’alumne en aquest ( =5,29; SD=2,10; 

n=21) ha rebut una puntuació major a la resta de pràctiques d’aquesta categoria (veieu gràfic 

4,  annex 15, taula 27). 
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Gràfic 4. Fases i pràctiques dutes a terme en el procés d’acollida dels/de les adolescents tutelats pel 
sistema de protecció 

 
 
L’acollida de l’alumnat tutelat a l’institut, derivada d’un canvi d’institut o suposa un moment 

clau en la seva trajectòria educativa i personal. Pel que fa a l’acollida derivada d’un  canvi 

d’institut arrel de la mesura d’acolliment, les dades qualitatives obtingudes apunten que un 

adequat acompanyament i atenció des del centre pot suposar un factor protector del benestar 

de l’adolescent: 

 
En relació als canvis d’institut quan l’adolescent entra a una nova família d’acollida o a un centre 

residencial, si es fan amb un bon acompanyament, posant al centre de totes les accions a 

l’adolescent, no tenen perquè ser traumàtics. De tots els adults que l’envolten i que l’assisteixen, 

l’ha d’acompanyar el que ha aconseguit connectar millor amb l’adolescent (P19). 

 
A nivell general, els professionals apunten que l’acollida ha de ser un procés gradual i 

centrat en les necessitats i capacitats d’aquests alumnes. El caràcter gradual en aquesta 
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etapa esdevé primordial per tal de garantir una bona adaptació i integració dins l’institut, així 

com també disposar d’una figura de referència dins del centre a l’inici de la incorporació: 

 
Primer ha de tenir un bon acoblament en la seva nova realitat familiar, i anar treballant per 

incorporar-lo en el nou institut, i trobades amb el tutor o tutora de l’institut per a que conegui la 

situació de l’alumne, fer un anàlisi de necessitats, amb el fi de planificar una immersió gradual en 

base a les necessitats que presenti, i després oferir tots els suports que calguin per anar agafant 

el ritme. Com a mínim ha de sentir-se segur i que hi hagi algú que estigui pendent (P19). 

 

A més a més, destaquen la importància de promoure la confiança vers les seves capacitats 

a l’inici de la incorporació al centre per tal  d’afavorir la seva adaptació i evitar situacions de 

frustració i baixa autoestima que pugessin dificultar aquest procés:  

 
L’acollida ha de ser gradual i fer-li fer les coses que se sap segur que sap fer perquè pugui 

demostrar que sap fer alguna cosa i vagi guanyant confiança vers les seves capacitats, afavorint 

una actitud positiva al llarg de l’adaptació i evitant frustració i baixa autoestima (P19). 

 
Per últim, els i les professionals indiquen que l’acollida esdevé una fase inicial del procés 

d’escolarització d’aquest alumnat el qual es composa de diverses fases. Cadascuna amb uns 

objectius específics i professionals amb funcions especifiques:  

 
L’acollida és un element molt important per una persona, després ve la part d’implicació i 

d’assentament i després com preparem la sortida, són quatre fases fonamentals, i cada fase te 

uns objectius de fase però les i els professionals  tenen funcions específiques en cadascuna de 

les fases i això és imprescindible (P19). 

 

3.4. La relació amb la família d'acollida o educadors/es del centre 

residencial d’acció educativa 

Pel que fa a la participació de l’adolescent tutelat en les reunions amb la família d’acollida 

o educadors/es del centre residencial. El 68% dels i de les professionals han indicat que 

l’adolescent participa d’aquestes reunions, el 27% indica que no ho fa. 

 
Pel que fa als motius pels quals es convoquen les reunions amb la família d’acollida o 

educadors/es dels centres residencials, els i les professionals indiquen dur a terme totes les 

pràctiques que se li plantegen amb una freqüència notable. El motiu més freqüent pel qual 

s’han concertat les reunions amb els acollidors i acollidores de l’adolescent ha estat conèixer 

la història de l’alumne per ajudar al personal docent i altres professionals a reconèixer senyals 

d’angoixa, i de quines situacions se’n deriven ( =5,81; SD=1,57; n=21) (veieu gràfic 8,  annex 

14, taula 26) (veieu gràfic 6,  annex 16, taula 28). 



Judit Rabassa Parés 

Treball Final de Màster 

45 

 

Gràfic 5. Motius de les reunions amb la família d’acollida o educadors/es dels centres residencials 

 
En relació als continguts i temes que es tracten en les reunions els i les professionals 

indiquen treballar tots els temes i continguts que se’ls hi plantejaven els quals han valorat en 

una escala de 0 a 7: establiment de pautes educatives i hàbits d'estudi compartits ( =5,50; 

SD=1,60; n=21), la gestió de la conducta i de les emocions ( =5,33; SD=1,68; n=21), el 

seguiment, la gestió i la planificació dels aprenentatges i hàbits d’estudi ( =5,24; SD=1,61; 

n=21), i la socialització del jove (patrons relacionals, inclusió en el grup d’iguals, etc.) ( =5,19; 

SD=1,83; n=21) (veieu annex 17, taula 29).  

 
Els resultats qualitatius aportats pels i per les professionals sobre la relació de l’institut amb 

la família d'acollida o educadors/es del centre residencial d’acció educativa, apunten 

tendències en relació als motius pels quals es convoquen les trobades. En un cas, s’indica 

que la tendència és convocar-les quan es produeixen situacions conflictives o problemàtiques 

sovint relacionades amb el comportament de l’adolescent: “les trobades amb els guardadors 

de l’adolescent tendeixen a donar-se principalment quan hi ha situacions conflictives o 

problemàtiques sovint relacionades amb el comportament” (P19). 

 

Pel que fa a la freqüència amb que es treballen les temàtiques plantejades anteriorment, 

els i les professionals plantegen que aquestes sempre es tenen presents tot i que no es 

treballin de manera concreta:  
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Todos los puntos anteriores se trabajan y se aplican de forma continua. No en todas las reuniones 

se tratan los mismos aspectos con la misma profundidad, pero siempre se tienen en cuenta. 

estas temáticas están siempre presentes en las reuniones (P21). 

 

3.5. La gestió del comportament i de les emocions de l'adolescent 

tutelat 

En aquesta dimensió els i les professionals de l’educació secundària han hagut de valorar 

en una escala de 0 a 7 la freqüència amb que duen a terme des dels instituts les pràctiques i 

estratègies que se’ls hi planteja. Pel que fa a les pràctiques professionals per a la gestió i 

regulació del comportament de l’adolescent tutelat, indiquen fer un ús freqüent de totes les 

que se’ls hi ha plantejat, tot i així les més freqüents han estat: mostrar suport, disponibilitat i 

afecte positiu ( =5,43; SD=1,83; n=21), en els espais de tutoria grupal es fomenta el sentiment 

de pertinença positiva amb el grup d’iguals per tal d’impulsar la construcció d’una autoimatge 

i autoconcepte positiu en l’adolescent ( =5,38; SD=1,75; n=21) i fer ús del reforç positiu com 

a estratègia per enfortir la seguretat i l’autoestima ( =5,33; SD=1,59; n=21) (veieu gràfic 6, 

annex 18, taula 30).  

Gràfic 6. Estratègies o pràctiques professionals per a la gestió i regulació del comportament de 
l'adolescent tutelat 
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Pel que fa a la regulació i gestió de les emocions, els professionals indiquen fer un ús 

freqüent de totes els pràctiques plantejades, tot i així els més freqüents han estat oferir ajuda 

i suport en situacions emocionalment rellevants per l’alumne/a per a que aprengui a canalitzar 

i gestionar les emocions i així pugui tornar a reprendre les activitats acadèmiques amb 

normalitat ( =5,71; SD=1,612; n=21), mostrar-se disponible i proper/a en el moment d’oferir-

los ajuda, guiar-los i brindar-los suport en l’afrontament de dificultats ( =5,57; SD=1,69; n=21) 

i practicar l’escolta activa quan li ho sol·licita l’alumne/a ( =5,57; SD=1,63; n=21) (veieu gràfic 

8,  annex 19, taula 31). 

Gràfic 7. Estratègies o pràctiques professionals per a la gestió i regulació de les emocions de 
l'adolescent tutelat 

 

A nivell de treball en xarxa, els instituts han valorat la coordinació i col·laboració amb els 

serveis socials responsables del seguiment de l’adolescent tutelat (ICIF, CRAE, EAIA, etc.) 

com la més freqüent ( =5,90; SD=1,55; n=21), la segueix la col·laboració amb altres serveis 

educatius o terapèutics externs ( =5,86; SD=2,00; n=21), i finalment demanar suport i 

assessorament a altres professionals del centre educatiu (orientador/a educatiu, psicòleg o 

psicòloga educatiu, professorat, equip directiu, etc.) ( = 5,43; SD=1,83; n=21) en una escala 

de 0 a 7 (veieu annex 20, taula 32). 

 
L’ultima variable d’aquest bloc d’anàlisi es centra en explorar la perspectiva dels i de les 

professionals en relació a la necessitat d’una atenció diferencial a nivell conductual i emocional 

dels i de les adolescents tutelats. Així doncs, els i les professionals indiquen que aquest 

alumnat requereix d’una atenció diferencial a la resta ja que les necessitats en aquestes 
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dimensions són significatives, requerint d’un suport i acompanyament específic per part dels i 

de les professionals de l’institut i fins i tot d’altres professionals externs: 

 
La vulnerabilitat d'aquests alumnes en aquesta edat necessiten que calgui fins i tot per a molts, 

recursos intensius (P1). 

 
Sí ho requereixen, ja que les necessitats són extremes si ho comparem amb les dels seus 

companys (P8).  

 
La seva situació generalment és molt dura i necessita un recolzament i acompanyament directe 

des del centre de secundària (P20). 

 
Debemos priorizar la atención a nivel emocional ya que es donde sufren la mayoría de las 

carencias (P21). 

 

Pel que fa a pràctiques professionals d’acompanyament i suport a nivell conductual i 

emocional als i a les adolescents tutelats, alguns professionals apunten que aquestes han de 

centrar-se en l’establiment de vincles sòlids amb els i les professionals de l’institut i en la 

promoció de l’equilibri emocional en aquest alumnat:  

 
Si existe un buen vínculo con el docente, y se consigue un equilibrio emocional positivo, el resto 

de las metas y dimensiones son mucho más accesibles y alcanzables para este tipo de alumnos. 

La mayoría de las conductas disruptivas desaparecen o mejoran de forma espectacular si no 

existen carencias o vacíos a nivel emocional (P21).  

 

Altres professionals indiquen que des dels instituts cal desplegar tots els suports i recursos 

necessaris dels que es disposa en coordinació amb el tutor o tutora de referencia de 

l’adolescent a l’institut:  

 
S’han de posar en marxa totes les coordinacions que calguin, per exemple quan una família porta 

el seu fill al CSMIJ, seria necessari que el tutor de l’escola hi pogués assistir, doncs aquí passa 

el mateix, si tenen una reunió amb l’EAIA, doncs que el tutor de l’escola pugui coordinar-se amb 

l’EAIA (P19). 

 

3.6. L’atenció i resposta educativa des dels instituts d’educació 

secundària a l’adolescent tutelat  

En aquesta dimensió, els i les professionals han valorat en una escala de 0 a 7 la freqüència 

amb que duen a terme diferents pràctiques i accions d’atenció i suport educatiu. Les mesures 

d’organització curricular i/o metodològica més desplegades pels i per les professionals de 

l’educació secundària han estat: mesures d’adaptació i/o diversificació curricular ( =5,35; 

SD=1,53; n=20), disseny, aplicació i avaluació de Plans Individualitzats ( =5,25; SD=1,80), i 
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reforç educatiu en aquelles àrees més dificultoses per l’alumnat tutelat ( =5,15; SD=1,75). 

(veieu gràfic 8, annex 21, taula 33).  

Gràfic 8. Mesures d’organització curricular i/o metodològica segons la freqüència amb que es duen a 
terme 

 
Pel que fa a les accions relacionades amb els processos d’avaluació dels aprenentatges 

de l’alumnat tutelat, els i les professionals valoren que les accions més freqüents en aquest 

àrea són: aplica un sistema d’avaluació flexible i coherent amb les capacitats i limitacions de 

l’alumnat, considerant el seu ritme d’aprenentatge ( =5,50; SD=1,70; n=20), organitza les 

tasques de manera que garanteixi la comprensió de l'alumne vers la finalitat, els objectius i els 

criteris d'avaluació  ( =5,25; SD=1,71; n=20), i ofereix retroaccions de manera sistemàtica a 

l'alumne durant i després de la realització de les tasques i/o consecució dels aprenentatges 

( =5,25; SD=1,65; n=20) (veieu gràfic 9, annex 22, taula 34). 

Gràfic 9. Accions relacionades amb l'avaluació dels aprenentatges de l’alumnat tutelat segons la 
freqüència amb que es duen a terme
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En relació a les estratègies i pràctiques vinculades amb la compensació de dificultats 

específiques de l’adolescent tutelat, els i les professionals indiquen dur a terme de manera 

constant totes les accions, tot i així les utilitzades amb major freqüència han estat fomentar 

l’ús de l’agenda per ajudar a l’alumnat a portar al dia les seves tasques i facilitar habilitats 

d'organització, planificació i anticipació de la conducta ( =5,25; SD=1,62; n=20) i planifica 

estratègies destinades a treballar l’atenció i la concentració en les tasques o activitats ( =4,90; 

SD=1,45; n=20) (veieu gràfic 10, annex 23, taula 35). 

Gràfic 10. Estratègies per a la compensació de dificultats específiques segons la freqüència amb es 
duen a terme 

 

Pel que fa a les coordinacions i col·laboracions amb altres serveis i recursos, totes les 
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(5,6 i 5,85), tot i així la més freqüent en quant a l’atenció i resposta educativa a aquest alumnat 

és demanar suport i assessorament a altres professionals de l’institut (orientador/a educatiu o 

psicopedagog/a, psicòleg o psicòloga educatiu, professorat, equip directiu, etc.) ( =5,85; 

SD=1,53; n=20) (veieu annex 24, taula 36). 
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estat per la vulnerabilitat en que es troben aquests adolescents: “Per la seva vulnerabilitat, si, 

cal fer servir més que mai tècniques d'escolta activa i empatia” (P1), per les carències 

emocionals que presenten “en general són alumnes amb unes carències emocionals i 

educatives molt grans” (P20), i pels problemes en el rendiment i les dificultats cognitives i en 

el llenguatge; 

4,65

4,65

4,65

4,90

5,25

0 1 2 3 4 5 6 7

Promou l'entrenament en habilitats cognitives que
els ajudin a seqüenciar, planificar i regular la
conducta, i cercar mentalment la solució als
problemes o reptes que se li plantegen.

Estableix estratègies compensatòries vers les
dificultats en les funcions executives (organització,
seqüenciació, planificació i regulació de la
conducta).

Dota a l’alumnat d’estratègies per a que aprengui a
relaxar-se, a conèixer i controlar el seu cos i
emocions.

Planifica estratègies destinades a treballar l’atenció i
la concentració en les tasques o activitats.

Fomenta l’ús de l’agenda per ajudar a l’alumnat a
portar al dia les seves tasques i facilitar habilitats
d'organització, planificació i anticipació de la
conducta.



Judit Rabassa Parés 

Treball Final de Màster 

51 

 

Sí que en requereixen ja que presenten problemes en el rendiment per les dificultats que tenen 

d’atenció, de memòria, molts trastorns del llenguatge, van endarrerits amb les qüestions de 

l’escriptura i de la lectura, i el desenvolupament de llenguatge (P19). 

 
Altres professionals destaquen que la necessitat d’una atenció educativa específica 

depèn de cada cas, però que en general, amb els casos que ha acompanyat sí que la han 

requerit: “Depende de cada caso, no se puede generalizar. En nuestros casos sí la han 

requerido. Uno de ellos por trastornos de conducta y otro de ellos escolarizado en SIEI” 

(P21). 

 

Per últim, una participant destaca que l’institut, ha de prendre un caràcter de compensació 

de les desigualtats, entenent l’educació com a un dret fonamental generador de noves 

oportunitats per aquest alumnat:  

 
Pels adolescents que han passat tot això, l’escola ha de prendre un caràcter de compensació de 

les desigualtats i posar la igualtat d’oportunitats com el punt de sortida. [...] L’educació és un dret 

fonamental que t’obre les portes a un altre dret, aconsegueixen noves oportunitats en el futur 

(món laboral, independència, etc.), cal una educació crítica per a que els persones siguin 

responsables, autònomes per prendre decisions, és fonamental, si no hi ha això no avançarem 

(P19). 

 

3.7. Formació i recursos específics rebuts i necessitats de suport i 

formació percebudes pels i per les professionals de l’educació 

secundària 

Pel que fa a la formació especifica rebuda en relació a l’atenció i acompanyament educatiu 

al col·lectiu, es disposa d’informació de 21 casos amb 2 valors perduts. El 62% dels i de les 

professionals indiquen no haver rebut formació específica al llarg de la seva formació 

acadèmica o experiència professional. En contrast, tan sols el 38% indiquen haver-ne rebut, i  

un 9% amb un nivell d’aprofundiment i especificitat significatiu. 

 
Pel que fa al contingut, les formacions han estat enfocades en coordinacions amb els 

serveis de la xarxa de suport social i educativa, formació en la detecció de casos nous, 

aspectes administratius i legislatius emmarcats en el sistema de protecció, conseqüències en 

el desenvolupament emocional, social i cognitiu,  trastorns de la conducta i NEE:  

Coordinacions periòdiques amb EAIA; amb voluntat dels professionals d'assessorar-nos com 

EAP per a poder fer de xarxa i d'antena de possibles cassos nous (P1). 

 
Aspectes administratius, legislatius que emmarca el sistema de protecció i conseqüències en el 

desenvolupament emocional, social i cognitiu dels joves (P9). 
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Una assignatura al Màster de formació del professorat on ens parlaven de l'aprenentatge. Una 

part va ser sobre alumnes amb NEE, i ens van parlar d'alumnes tutelats (P13). 

 
Formació Aula d'Acollida (curset) i xerrades al centre (EAP, CREDA) (P20). 

 
Les formacions rebudes han estat per part dels EAP en relació a l’atenció al col·lectiu 

d’adolescents tutelats (P7). 

 
Especialistas en trastornos de conducta. Durante tres años he participado en la Comunidad 

educativa SIEI organizado por el EAP i Servei Educatiu (P21). 

 
Muy interesante el intercambio de experiencias entre los diferentes SIEI de nuestra zona, así 

como las conferencias ofrecidas por diferentes especialistas (P21). 

 

En relació a les dimensions en les que els i les professionals de l’educació secundària han 

indicat requerir un major suport i/o formació en relació a la resposta i acompanyament que 

s’ofereix als i a les adolescents tutelats, els i les professionals indiquen que requereixen d’un 

major suport i/o formació han estat suport en la gestió i regulació de les emocions (69,57%), 

suport en l’afrontament de els conseqüències del maltractament i de les dificultats 

socioemocionals vinculades (60,87%), i suport en la gestió i regulació de la conducta (60,87%) 

(veieu gràfic 12). 

 

Gràfic 11. Dimensions en les que els i els professionals de l'educació secundària requereixen d'un 
major suport i/o formació en relació a l’atenció que s’ofereix als i a les adolescents tutelats
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3.7.1. Elements de millora i propostes aportats pels i per les professionals de 

l’educació secundària en relació a l’atenció i acompanyament que s’ofereix a l’adolescent 

tutelat des dels instituts d’educació secundària 

 
Les aportacions realitzades pels i per les professionals participants de la recerca han estat 

distribuïdes en 7 grans propostes i elements de millora en relació a l’acompanyament i 

resposta educativa que s’ofereix des dels instituts d’educació secundària al col·lectiu.  

 
A) Reforçar el treball en xarxa amb els agents del territori: Els i les professionals 

emfatitzen la necessitat de reforçar les coordinacions entre els agents del sistema educatiu 

i els del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència per tal d’ajustar la resposta 

educativa a les característiques de l’alumnat d’educació secundària en situació de tutela: 

Aniria sempre en el sentit de xarxa i des de l'INS (tutors, companys, etc.) han de comprendre que 

són molt importants per l'adequada socialització d'aquests alumnes en aquesta etapa tan 

complexa de la seva vida, sense referents paterns clars i propers (P1). 

Calen més coordinacions amb els agents i departaments socials per tal d’ajustar la resposta 

educativa a la situació i característiques del col·lectiu d’adolescents tutelats (DGAIA, EAIA, ICIF, 

etc.) (P14). 

Incrementar la coordinació entre els agents educatius (instituts, serveis educatius, etc.) i els 

agents socials (EAIA, DGAIA, etc.) (P19). 

 

B) Intensificar els mecanismes d’orientació i acompanyament en la transició a la vida 

adulta de l’adolescent tutelat: Els i les professionals destaquen la necessitat 

d’intensificar els mecanismes d’orientació educativa en relació a la transició a la vida adulta 

de l’adolescent tutelat, per tal de garantir la seva adequada integració en la societat actual 

i la sostenibilitat en el seu projecte vital:  

L'atenció a aquest col·lectiu sovint queda reduïda a l'etapa educativa obligatòria, i una vegada 

compleixen la majoria d'edat, esdevenen invisibles a ulls del sistema. Com a proposta de 

millora, caldria intensificar els mecanismes i recursos d'orientació educativa en relació a la 

transició acadèmica i professional, i a la transició al mon laboral i vida adulta. Cal assegurar 

a aquestes i aquestes joves un projecte vital satisfactori per tal que puguin afrontar les 

exigències del mon social i adult en el futur, amb oportunitats d'èxit i d'integració en la societat 

actual (P14). 

C) Formació específica als professionals de l’educació secundària que atenen a nivell 

educatiu a adolescents tutelats pel sistema de protecció a la infància i a 

l’adolescència: La formació ha estat un element de millora destacat pels i per les 

professionals al llarg de l’estudi. 5 professionals han indicat requerir d’una formació més 
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específica en relació a l’acompanyament i atenció que s’ofereix des dels instituts 

d’educació secundària als i a les adolescents tutelats: 

Formació específica las mestres mitjançant xerrades, portes obertes dels centres tutelats 

(P11). 

 
Calen cursos de formació específics als professionals de l’educació secundària en relació a 

l’atenció, acompanyament i resposta des dels instituts a l’adolescent tutelat (P22). 

 

A més a més, altres professionals han concretat requerir una major formació en relació 

a l’acompanyament a nivell emocional i en la gestió de les dificultats socioemocionals dels 

adolescents tutelats: 

Formació en eines per poder ajudar a nivell emocional i com afrontar si ens expliquen 

qualsevol cas de maltractament ja que no sabria com poder aconsellar i/o ajudar (P13). 

 
Formació i suport en la gestió de les emocions i en les dificultats socioemocionals dels i de 

les adolescents tutelats que es troben en els instituts d’educació secundària (P20). 

 

Per últim, un/a professional apunta que aquesta formació ha de prendre un caràcter 

continu i permanent degut al dinamisme que caracteritza l’àmbit social i educatiu. També 

planteja que aquesta s’ha de dur a terme mitjançant el treball col·laboratiu: 

Les realitats van canviant, apareixen noves necessitats i nous reptes, per tant promoure la 

formació permanent del professorat és clau en aquest aspecte, així com també que hi hagi 

canvis en les metodologies docents, i posar en marxa sistemes col·laboratius i cooperatius, 

[...]. En aquesta línia, plantejaria fer “comunitats de pràctica” entre professionals de diferents 

instituts de secundària sobre un tema o problemàtica sobre el qual treballin conjuntament per 

intentar resoldre-ho (P19). 

 

D) Intensificar l’acompanyament emocional d’aquest alumnat des dels instituts 

d’educació secundària: Els i les professionals proposen incrementar l’acompanyament 

emocional i conductual d’aquest alumnat atenent a les dificultats emocionals i conductuals 

que presenten. D’altra banda valoren com a escassa, superficial i esporàdica 

l’acompanyament emocional que s’està oferint des dels instituts. 

A més a més, en relació a l'acompanyament educatiu que se'ls hi ofereix, aquests joves 

arriben a l'institut amb dificultats emocionals i conductuals significatives (en algunes més que 

en d'altres) per lo que requereixen un acompanyament emocional i conductual més intens. La 

realitat en els centres no és aquesta, l'atenció a les necessitats específiques d'aquests 

alumnes (a nivell emocional, social, cognitiva i conductual) avui dia segueix sent escassa, 

superficial o molt esporàdica (P14). 
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Altres professionals indiquen que l’acompanyament emocional i conductual cal que sigui 

regulat mitjançant els plans d’acció tutorial integrats en el projecte educatiu de centre dels 

instituts, i desplegat en tutories individuals i grupals: 

Els instituts necessiten un pla d’acció tutorial inclòs dins del projecte educatiu de centre, que 

expliquessin com es plantegen les tutories, el sentit que prenen les tutories individuals i 

grupals, un pla d’acció tutorial que reguli l’acompanyament emocional i conductual d’aquest 

alumnat per part dels professionals de l’institut (P19).  

 

E) Promoure el disseny i ús de materials més inclusius per treballar amb l’alumnat en 

situació de tutela pel sistema de protecció: Altres professionals destaquen la necessitat 

de desenvolupar i disposar de materials educatius més inclusius per treballar amb aquests 

alumnes, sobretot amb aquells que presenten endarreriments significatius respecte a la 

resta d’alumnes del grup classe, i que no explicitin l’endarreriment d’aquests alumnes per 

tal d’evitar afectacions en la seva autoestima i autoimatge: 

Nos falta adecuaciones y disponibilidad de materiales para trabajar con estos alumnos. [...] 

Muchas veces trabajamos a unos niveles inferiores al grupo edad del adolescente, se aplican 

adaptaciones muy significativas, en estos casos, no es grato para el adolescente ni para su 

autoestima y autoimagen el trabajar con materiales que explicitan que pertenecen a un nivel 

inferior (P21). 

 

F) Promoure una major flexibilitat dins del sistema educatiu en l’elaboració de 

projectes integrals personalitzats: Un altre element de millora detectat pels 

professionals de l’àmbit ha estat la protocol·lització dels processos d’escolarització i 

situacions d’aquest alumnat i proposen promoure una major flexibilitat dins del sistema 

educatiu en l’elaboració de projectes integrals personalitzats per als i a les adolescents 

tutelats que es troben escolaritzats en instituts d’educació secundària: 

Tant en el sistema de protecció com el sistema d’educació el nucli és la manca de flexibilitat 

que hi ha, hi ha una tendència a protocol·litzar tots els processos i situacions […] Fem un 

projecte integral, i dinàmic, s’haurien de fer tots aquests projectes educatius individualitzats i 

ad hoc en el moment en que l’adolescent arriba a l’institut, després progressivament anar 

adaptant-lo a les vivències, experiències i progrés de l’alumne (P19).  

 

G) Promoure la participació de l'adolescent tutelat per a la millora del sistema educatiu: 

Per últim, els i les professionals proposen promoure la participació activa de l’adolescent 

tutelat pel que fa a la millora de la resposta que ofereix el sistema educatiu a aquest 

col·lectiu: 



Judit Rabassa Parés 

Treball Final de Màster 

56 

 

Cal afavorir entorns de participació d’aquests joves per tal d’activar mecanismes per a la millora del 

sistema educatiu en aquest sentit, són les seves vivències les que ens ofereixen una imatge de 

com està funcionant el sistema educatiu actualment (P19). 

 

6. DISCUSSIÓ  

L’estudi ha analitzat la situació dels i les joves tutelats per la DGAIA que han cursat o estan 

cursant secundaria, des de la perspectiva dels diferents professionals de l’educació que estan 

implicats en la seva atenció a l’institut (orientadors educatius dels centres de secundària, 

professionals de serveis educatius externs (SEE i SEZ), i docents i tutors). El grup de 

professionals esdevé un grup homogeni respecte a les variables de caracterització. La major 

part manifesta tenir entre 12 i 17 anys d’experiència en el sector i haver tingut experiència 

amb almenys 5 adolescents tutelats d’ambdues tipologies d’acolliment (familiar i residencial). 

Pel que fa al rol professional desenvolupat a l’institut, el grup es distribueix de manera 

heterogènia, disposant d’una mostra bastant proporcionada per a cadascun dels rols 

professionals.  

El primer objectiu de l’estudi ha estat caracteritzar els i les adolescents tutelats que s’atenen 

en l’educació secundària. Pel que fa a la representativitat d’aquest col·lectiu en relació a la 

població infantil general, la taxa d’infants i adolescents acollits en el sistema de protecció en 

mesura protectora és de 6,0%0 (DGAIA, 2020).  Pel que fa als resultats de l’estudi, tenint en 

compte la mitjana en els anys d’experiència dels professionals a l’etapa d’educació secundària 

( =15,45) respecte a la del nombre d’adolescents tutelats acompanyats per professional ( =8), 

és probable que al llarg de la seva trajectòria, cada 1 o 2 anys es trobin almenys amb un 

adolescent tutelat a les seves aules o entorn professional. Per tant, els resultats de l’estudi 

apunten que la població tutelada és un col·lectiu, que tot i minoritari, té presència als instituts. 

D’aquí la importància de tenir en compte les seves particularitats en la pràctica educativa dels 

i de les professionals de l’educació secundària.  

Pel que fa a les tendències en l’estabilitat en l’escolaritat d’aquests alumnes, en la mostra 

de l’estudi predomina la permanència en el mateix centre educatiu al que estaven escolaritzats 

abans de l’acolliment. Els professionals indiquen que en la mesura del possible es prioritza 

l’estabilitat en l’escolarització de l’adolescent sempre que les possibilitats, les característiques 

de la mesura d’acolliment ho permetin i de la situació familiar de l’adolescent ho permetin. Tot 

i així, els resultats aportats per l’estudi, la recerca de Montserrat et al. (2012) indiquen que la 

permanència en el mateix centre no suposa una tendència ja que el 85,7% dels adolescents 

de la mostra han canviat d’escola més d’una vegada, almenys una vegada per cada canvi en 

la seva situació vital. A més a  més, la recerca de Montserrat et al. (2015) destaca que el 

37,1% tan sols porta un curs en el mateix centre, i que tan sols el 15,30% porten 5 anys o més 
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en el mateix institut. Aquesta discrepància, entre els resultats del nostre estudi i els resultats 

dels estudis previs, podria tenir l’explicació en diferents motius. Una hipòtesi, podria ser que 

els estudis previs valoren el conjunt dels infants, i els canvis fossin més freqüents en nivells 

inferiors quan encara necessiten més acompanyament i els amics no tenen un pes tant 

important en el desenvolupament de l’infant, i en canvi és més estable amb l’arribada a 

l’adolescència on el jove o la jove dona molt de valor al seu grup d’iguals, i a més autònom 

per desplaçar-se. En tot cas, en relació als efectes de l’estabilitat educativa en l’adolescent 

tutelat, aquesta esdevé un factor facilitador de l’adaptació, d’integració socioeducativa i de 

progrés en el seu aprenentatge, a l’hora que del seu benestar emocional (Montserrat et al., 

2012; Schroeter et al., 2015; Strolin-Goltzman et al., 2016; Clemens et al., 2017; Pecora i 

O’Brien, 2019). Més endavant s’aborda l’acollida de l’adolescent tutelat al centre com a un 

canvi clau en la seva trajectòria i progrés educatiu. 

Sobre la idoneïtat de l’etapa educativa segons l’edat, un percentatge considerable 

d’adolescents tutelats es troben en un nivell inferior a l’etapa que els correspondria per edat. 

Resultats similars es reporten en l’estudi de Montserrat et al. (2015), el qual posa de manifest 

que el 53,35% dels adolescents es troben en un nivell inferior, mentre que el 33,7% es troben 

en el nivell que li correspon. 

Pel que fa a l’avaluació i promoció del curs, la major part dels adolescents tutelats o bé no 

superen l’avaluació i no promocionen, o bé promocionen de curs però amb assignatures 

pendents. I en relació a la graduació de l’etapa, el grup d’adolescents estudiat es distribueix 

de manera heterogènia, prop de la meitat aconsegueixen el graduat de l’ESO, la major part 

mitjançant mesures d’atenció i suport educatiu (addicionals o intensives). Pel que fa a la 

prevalença de mesures i suports educatius en el col·lectiu, i de manera coherent amb els 

resultats de l’estudi, la recerca de Montserrat et al. (2015) indica que el 49,45% dels 

adolescents presenta NEE i se li apliquen mesures d’atenció a la diversitat tant addicionals 

(aules d’acollida i grups reduïts) com intensives (SIEI, UEC). Aquestes troballes posen de 

manifest que una gran part dels adolescents tutelats presenten NESE ja siguin derivades o no 

de NEE, i així ho indica la recerca internacional (Vig i Kaminer, 2002; Pecora i O’Brien, 2019). 

Pel que fa als adolescents que no obtenen el graduat de l’ESO, representen prop de la meitat 

de la mostra, ja sigui perquè han obtingut el Certificat d’Asistencia a l’ESO o bé perquè han 

abandonat. Els mateixos resultats són reportats per la recerca de Montserrat et al. (2015). Tot 

i així altres estudis posen de manifest que el 85,7% aconsegueixen el graduat a l’ESO, el 5,7% 

el Certificat d’Assistència a l’ESO (Montserrat et al., 2012). 

Pel que fa al rendiment acadèmic en les diferents àrees curriculars, el col·lectiu manté un 

nivell d’assoliment fronterer o suficient en totes les àrees. Les troballes en la recerca de 
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Amorós, Freixa, Fuentes i Cruz (2001) apunten que la meitat dels infants i adolescents acollits 

presenten un rendiment acadèmic apropiat per la seva edat, en canvi l’altre meitat restant 

presenten un rendiment inferior, dels quals l’11% presenta dos anys d’endarreriment.  

D’altra banda, quan s’exploren en profunditat altres àrees del desenvolupament trobem que 

els i les adolescents tutelats presenten dificultats significatives en la dimensió conductual i 

emocional, i en alguns elements de la dimensió interpersonal. L’estudi posa de manifest que 

les principals dificultats en la dimensió emocional són la baixa confiança i autoestima, les 

dificultats per acceptar l’error fet que implica sentiments de frustració, dificultats en 

l’autocontrol i regulació de les emocions, inestabilitat emocional i inseguretat. Els resultats en 

la dimensió emocional coincideixen amb les aportacions de Palacios et al. (2014), Albes 

(2017), i Jiménez-Morago et al. (2019). 

 
A nivell conductual presenten dificultats en l’autocontrol i inhibició de la conducta traduïdes 

en una major hipersensibilitat, desencadenament de respostes explosives, hiperactivitat i/o 

impulsivitat (Amorós et al., 2003; Palacios et al., 2014; Prevent Child Abuse America, 2016; 

Albes, 2017; Jiménez-Morago et al., 2019). L’estudi de Montserrat et al. (2015) posa de 

manifest que el 54,68% no presenta problemes de conducta, el 26,3% presenta problemes de 

conducta lleus, i el 19% en presenta de greus. Els professionals del nostre estudi indiquen 

que aquests estudiants, també presenten patrons conductuals desajustats respecte a l’etapa 

de desenvolupament en la que es troba, tot i que desconeixem si es refereixen a etapes 

anteriors o posteriors. Prevent Child Abuse America (2016) apunta que aquests adolescents 

arriben a assumir responsabilitats inapropiades per l’etapa evolutiva, transitant entre 

conductes pròpies de l’etapa adulta o patrons conductuals immadurs. Considerant les 

dificultats esmentades, el suport en la regulació i gestió de la conducta de l’adolescent tutelat 

esdevé un element clau a abordar des de la psicopedagogia.  Més endavant s’aborden en 

profunditat les pràctiques i estratègies de gestió de la conducta desplegades pels 

professionals del nostre estudi. 

 
Els resultats del present estudi, també reporten que els adolescents tutelats presenten 

certes dificultats en la dimensió interpersonal o social, majoritàriament  dificultats en el 

desplegament d’habilitats prosocials, reaccionant vers els altres amb agressivitat o passivitat. 

També, presenten pols de sociabilitat inestables i desajustats els quals comprenen des de 

l’aïllament fins al sociabilitat indiscriminada (Palacios et al., 2014), passant per ser 

excessivament complidor o demandant, i/o extremadament passiu o agressiu (Prevent Child 

Abuse America, 2016). Aquestes dificultats poden deures al vincle evitatiu i insegur que han 

desenvolupat amb les seves figures parentals en etapes primerenques, el qual pot reproduir-

se en les relacions que l’adolescent estableix amb el grup d’iguals i amb els adults en l’entorn 
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escolar (Amorós et al., 2003; Palacios et al., 2014). Tot i així, els resultats de l’estudi apunten 

que aquests adolescents estableixen vincles segurs amb el grup d’iguals, són acceptats per 

aquests, estableixen relacions interpersonals positives i estableixen vincles segurs amb els 

adults del centre educatiu. Albes (2017), Palacios et al. (2014), i Jiménez-Morago et al. (2019) 

indiquen que aquest col·lectiu també es caracteritza per agradar-li fer amistats i desitjar ser 

acceptat pels altres, principalment pels seus iguals. A més a més, la recerca posa de manifest 

que les relacions amb el grup d’iguals són valorades positivament pels adolescents tutelats, 

els quals les perceben com  a un factor facilitador i de progrés a nivell educatiu ja que actuen 

com a font de suport positiva, alhora que manté un potencial normalitzador i integrador 

(Montserrat et al., 2012). 

 
Pel que fa al grau de desenvolupament en la dimensió cognitiva, els i les professionals han 

valorat que la capacitat de reflexionar abans d’actuar o per preveure errors abans de 

cometre’ls, i la capacitat en el desplegament de les funcions executives, han estat les que 

presenten una major afectació. També indiquen que la majoria d’aquests alumnes presenten 

dificultats d’atenció, memòria i trastorns significatius del llenguatge. Les dificultats en les 

funcions executives  impliquen una conducta menys autodirigida, dificulten la fixació de metes, 

la planificació dels passos necessaris per aconseguir-les (Orales, 2000), la inhibició motora, 

cognitiva i emocional, la flexibilitat cognitiva, l’atenció, la memòria de treball, la fluïdesa verbal, 

i el control d’interferències (Hidalgo i Sánchez, 2014). Els i les adolescents tutelats, degut al 

baix grau d’estimulació i l’exposició a situacions de maltractament i/o negligència, poden 

arribar a presentar disfuncions executives fet que genera greus implicacions a nivell acadèmic 

i social (Vig i Kaminer, 2002). Alhora, les disfuncions a nivell cognitiu, expliquen en part la 

impulsivitat i la reactivitat d’alguns d’aquests adolescents, fet que pot arribar a afectar en el 

seu estatus social arribant a patir rebuig i aïllament per part dels seus iguals (Amorós et al. 

2003; Palacios et al., 2014; Clemens et al., 2017; Moyer i Goldberg, 2019), i conseqüentment 

en la seva autoestima i autoconcepte (Strolin-Goltzman et al., 2016). Per tant, caldrà  

incorporar en les programacions d’aula estratègies  i  accions  que  compensin  les  dificultats 

a nivell cognitiu. La finalitat principal és dotar-los d’eines per a l’organització, seqüenciació i  

planificació autònoma de la conducta  en  la  consecució  de  tasques,  objectius  i  metes 

(Albes, 2017; Jiménez-Morago, 2019).  

 
Tot i que els resultats de l’estudi reporten dificultats significatives en diverses àrees de 

desenvolupament d’aquests adolescents, cal tenir en compte que la presència d’aquestes 

varia en intensitat i durabilitat en funció de les experiències vitals viscudes, factors 

neuropsicològics, característiques del jove, el context social i familiar en el que es troben, 

entre d’altres (Amorós et al., 2003; Palacios et al., 2014).  
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Els anàlisis bivariants han reportat que els i les professionals mantenen una perspectiva 

similar i compartida en relació a les dificultats d’aquests adolescents, aquests resultats posen 

de manifest que les dificultats esmentades tenen una prevalença a considerar en el col·lectiu. 

A més a més, els professionals relacionen l’autoestima amb les dimensions conductual, 

interpersonal i cognitiva, per tant, els adolescents amb una autoestima baixa presenten 

dificultats en el desplegament de la competència social i en l’autocontrol i regulació de la 

conducta, mentre que els adolescents amb una autoestima normal o elevada mantenen una 

competència social més elevada i un major autocontrol i regulació de la conducta. Segons 

Amorós et al. (2003) la baixa autoestima i confiança en les pròpies capacitats afecten en el 

rendiment acadèmic d’aquests alumnes, degut a la baixa motivació i entusiasme, i a l’enuig i 

frustració que presenten vers els seus aprenentatges. D’altra banda, l’autoestima suposa una 

dimensió que incideix en la percepció d’autoeficàcia i competència a l’hora de completar amb 

èxit els reptes i les tasques acadèmics (Álvarez et al., 1998), per tant, una baixa autoestima 

afectarà negativament en el progrés acadèmic d’aquest alumnat. Atenent a aquests anàlisis, 

a nivell educatiu, cal planificar accions tutorials enfocades a treballar l’autoestima, així com 

també intensificar l’acompanyament emocional, considerant la influència que aquests 

elements exerceixen en la resta de dimensions (Palacios et al, 2014; Albes, 2017; Jiménez-

Morago, 2019). D’altra banda, cal tenir en compte que a aquests adolescents moltes vegades 

els resulta difícil prioritzar la seva educació quan han de superar altres obstacles com les 

conseqüències emocionals derivades de la seva trajectòria vital, la manca de seguretat i la 

inestabilitat familiar (Palacios et al., 2014; Clemens et al., 2017; Moyer i Goldberg, 2019). Per 

tant, a nivell educatiu, cal donar tanta importància, o més, a l’acompanyament emocional, com 

a les actuacions centrades en el progrés acadèmic.  

 
D’altra banda, atenent a que s’hi presenten dificultats en les diferents dimensions de 

desenvolupament de l’infant, caldria apostar per acompanyaments integrals que tinguin en 

compte totes les dimensions de l’alumne des d’una perspectiva sistèmica, els quals han de 

ser regulats i reconeguts en els Plans d’acció tutorial (PAT) dels instituts d’educació 

secundària. En aquest sentit, la Llei 12/2009 d’educació destaca com a principi general la 

formació integral de les capacitats intel·lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels 

alumnes per al ple desenvolupament de la personalitat, principi que ha de ser regulat de 

manera acurada en les intervencions i eixos d’actuació que vertebren el PAT. D’altra banda, 

aquest acompanyament integral, també es pot plantejar des d’accions tutorials 

individualitzades amb l’adolescent. En aquesta línia, el Albes (2017) planteja l’establiment 

d’una figura professional amb qui l’adolescent mantingui un vincle afectiu positiu dins del 

centre, i la qual serà la referent en les accions tutorials individualitzades. En aquestes tutories 

individuals es treballen aspectes acadèmics, així com també altres dimensions com 
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l’autocontrol, la comunicació, la conducta proactiva, la integració socioeducativa al centre  i 

pertinença al grup, l’autonomia i la confiança en sí mateix, les potencialitats, etc. Tot i així, els 

professionals han indicat que l’excessiva protocol·lització dels processos d’escolarització dels 

adolescents tutelats suposen un factor obstaculitzador alhora de dissenyar projectes integrals 

personalitzats com els que planteja el Albes (2017) ja que el focus d’actuació es centra en 

donar resposta a les necessitats i dificultats a nivell educatiu.   

 

Pel que fa a la fase d’acollida a l’institut de l’alumnat tutelat, una part significativa de la 

mostra indica no disposar de protocols específics d’acollida per l’alumnat tutelat. La literatura 

posa de manifest la importància de la fase d’acollida en la integració de l’alumne i en la 

reparació de vincles amb l’entorn, tenint en compte la situació particular d’adaptació i de 

transició a nous entorns en que es troben aquests alumnes (Pecora i O’Brien, 2019). Així 

doncs, esdevé important elaborar un pla d’acollida personalitzat des del centre en 

col·laboració amb les famílies d’acollida i els professionals dels serveis de protecció, en el 

qual es reconeguin les particularitats, capacitats i necessitats de l’adolescent, un pla de treball 

que respecti i comprengui els ritmes d’adaptació d’aquest alumnat, posant el focus en la 

progressiva reparació dels vincles insegurs i de desconfiança vers els adults, i els seus iguals, 

així com també en la reparació de les dificultats emocionals abans de centrar els esforços en 

la planificació dels aprenentatges (Palacios et al., 2014; Albes, 2017; Jiménez-Morago et al., 

2019). Pel que fa a les pràctiques desenvolupades en relació a l’acollida d’aquest alumnat, els 

i les professionals de l’estudi prioritzen la coordinació i contacte inicial amb la família d’acollida 

o educadors i educadores del centre residencial. Prioritzar la integració de l’alumne en el nucli 

familiar i el desenvolupament del sentiment de pertinença abans de considerar la seva plena 

inserció a l’institut, és valorat per la literatura especialitzada com a una fase prèvia clau atès 

a les inconsistències que aquests alumnes experimenten en els seus entorns de pertinença 

arrel de la mesura d’acolliment (Palacios et al., 2014; Albes, 2017; Jiménez-Morago et al., 

2019), d’aquí que la relació amb la família d’acollida i professionals dels serveis de protecció 

hagi estat prioritzada en la fase d’acollida per la majoria de professionals de l’estudi. Pel que 

fa a les accions dedicades a la integració i adaptació de l’adolescent tutelat a l’institut i al grup 

d’iguals, prenen una nivell de prioritat inferior respecte a la resta de pràctiques destinades a 

l’acollida d’aquest alumnat. Cal destacar que el sentiment de pertinença amb el grup d’iguals, 

esdevé un element clau en la construcció d’una autoimatge i autoconcepte positiu d’aquest 

alumnat (Albes, 2017). Alhora, els i les adolescents tutelats destaquen el poder normalitzador 

del grup d’iguals en tant que esdevé un espai en el que es troben menys etiquetats, i el 

reconeixen com una font de suport positiva en la consecució de metes i objectius 

d’aprenentatge (Montserrat et al., 2012). Per tant, dedicar moments i espais a tutoria per 

treballar la integració i sentiment de pertinença amb el grup d’iguals sobretot a l’inici de 
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l’escolarització, ja que esdevé és un factor facilitador de l’autoestima, l’autoconcepte, la 

reparació de vincles segurs amb l’entorn, l’adaptació i del progrés acadèmic en aquest 

alumnat.  

Els i les professionals també destaquen que el procés d’acollida ha de tenir un caràcter 

gradual i reconeixedor de les particularitats d’aquests adolescents. El caràcter gradual 

garanteix una adequada adaptació i integració d’aquest alumnat dins l’institut. En aquesta 

línia, els plans d’actuació educativa i la recerca, promouen el disseny d’una acollida que 

afavoreixi la incorporació progressiva, flexible i personalitzada de l’adolescent, la qual respecti 

els ritmes d’adaptació, arribant inclús a postergar l’inici de l’escolarització (Fuentes-Peláez, 

2010; Palacios et al., 2014; Albes, 2017; Jiménez-Morago et al., 2019; Pecora i O’Brien, 2019). 

Els i les professionals també valoren com a necessari la disposició de figures de referència 

dins l’institut afins a les característiques de l’alumnat, sobretot a l’inici de l’escolarització. Els 

resultats de l’estudi de Montserrat et al. (2012) indiquen que els i les adolescents valoren 

disposar d’una persona referent i estable com un factor compensador dels efectes nocius de 

la inestabilitat vital viscuda. Les aportacions de Fuentes-Peláez (2010) posen de manifest que 

el docent esdevé un referent clau en els processos inicials d’adaptació sobretot alhora d’ajudar 

a l’adolescent a verbalitzar i canalitzar les seves emocions i sensacions, i a integrar-se amb 

el grup d’iguals, també proporciona una base segura i tranquil·la des de la qual integrar-se i 

adaptar-se al centre. 

En el següent bloc d’anàlisi, s’han explorat les característiques de la relació entre la família 

d’acollida o educadors i educadores amb l’institut. Els i les professionals indiquen que conèixer 

la història de l’alumne per ajudar al personal docent i altres professionals a reconèixer senyals 

d’angoixa ha estat el motiu més freqüent de col·laboració amb la família d’acollida o educadors 

i educadores dels centres residencials. Tant la família com els educadors i educadores actuen 

com a agent de sensibilització vers la perspectiva dels professionals respecte a aquest 

alumnat, i esdevenen recursos valuosos pels professionals i els instituts alhora de proveir 

conseqüències i estratègies efectives per aquests adolescents (Moyer i Goldberg, 2019). En 

segon lloc, els i les professionals despleguen freqüentment accions associades a la 

coordinació, consens i avaluació de pràctiques i actuacions per a la millora de l’adolescent 

tutelat, a la construcció d’un coneixement compartit de les seves capacitats, dificultats i 

necessitats, i associades a la comunicació de situacions de dificultat en la gestió de la 

conducta i de les emocions. Pel que fa al consens i coordinació entre l’entorn familiar o 

residencial, i l’educatiu, les aportacions de la teoria sistèmica de Bronfenbrenner indiquen que 

el potencial de desenvolupament es veu positivament incrementat en la mesura en la que les 

demandes vers l’alumne són coherents i significativament lògiques entre entorns, i si les 

relacions que s’hi estableixen estimulen la confiança mútua, la “orientació positiva” (Gifre i 
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Esteban, 2012), i el consens d’estratègies, d’objectius i de fites entre entorns (Bronfenbrenner, 

1985; Almirall, 2011). A més a més, les evidències empíriques posen de manifest que els i les 

adolescents tutelats valoren positivament la implicació dels seus cuidadors en la seva 

trajectòria acadèmica, alhora que ho valoren com un factor facilitador del seu progrés 

acadèmic (Montserrat et al., 2012; Clemens et al., 2017). Pel que fa a les temàtiques 

treballades en aquestes trobades, els i les professionals indiquen que es treballen totes les 

temàtiques necessàries segons la situació i evolució de l’adolescent dins de l’institut.  

El desplegament d’estratègies i suports, per part dels professionals, per a la regulació i la 

gestió de la conducta i de les emocions de l’adolescent tutelat, esdevé coherent amb les 

dificultats emocionals i conductuals que aquests presenten. Així doncs, els i les professionals 

afirmen desplegar totes les estratègies que se li plantejaven, mantenint un enfocament 

comprensiu vers les necessitats emocionals i conductuals, es presenten disponibles i els 

ofereixen suport i acompanyament emocional. També, indiquen promoure mesures 

disciplinaries flexibles i de suport positiu a la conducta, articulant la disciplina amb l’autocontrol 

i l’anticipació de la conducta, també inclouen el reforç positiu com a estratègia per reforçar 

l’autoestima i la seguretat. A més a més, indiquen fer ús de l’observació a favor de la detecció 

i actuació en situacions que generen malestar a l’adolescent. També puntualitzen que una 

vegada aquests alumnes han adquirit equilibri emocional, la majoria de conductes disruptives 

desapareixen o milloren, i que per tant resulta necessari prioritzar l’atenció a nivell emocional 

a partir d’un acompanyament directe des de l’institut. Els estudis que analitzen la perspectiva 

de l’adolescent tutelat vers l’atenció emocional i conductual que reben des dels instituts, posen 

de manifest que aquets valoren com a un factor facilitador del seu benestar, desenvolupament 

i progrés acadèmic la sensibilitat, suport i comprensió per part dels professionals, així com 

també el fet de que els ofereixin eines d’autoregulació de les emocions i suport en 

l’afrontament de les dificultats (Schroeter et al., 2015; Strolin-Goltzman et al., 2016; Pecora i 

O’Brien, 2019). A més a més, Strolin-Goltzman et al. (2016) afegeix que aquesta disponibilitat 

i suport emocional per part dels professionals promou mecanismes de resiliència.  D’altra 

banda, els adolescents tutelats que no han rebut aquest suport i acompanyament emocional 

i conductual, han manifestat sentiments de pèrdua, desmotivació i un baix autoconcepte, 

alhora que incrementa el risc d’abandonament o fracàs escolar (Palacios et al., 2014; Strolin-

Goltzman et al., 2016; Clemens et al., 2017; Albes, 2017; Moyer i Goldberg, 2019) 

 

Tot i que els professionals de l’estudi han afirmat desplegar totes les estratègies 

plantejades en relació a la gestió i regulació de la conducta, quan se’ls convida a aportar 

propostes de millora en relació a l’atenció i acompanyament que s’ofereix a aquest alumnat 

des dels instituts, igualment posen de manifest la necessitat d’intensificar l’acompanyament 
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emocional i conductual d’aquest alumnat ja que valoren com a escàs, superficial i esporàdic 

l’acompanyament que s’està oferint des dels instituts en aquestes dimensions. A mode de 

proposta, el model anglosaxó d’escoles compassives o Compassionate Schools Model 

esdevé una proposta atractiva a destacar en l’àmbit de l’acompanyament emocional a 

alumnes que han estat sotmesos a experiències vitals adverses amb greus repercussions a 

nivell emocional. Aquest model d’escola promou l’empoderament, el reforç positiu 

incondicional, el manteniment d’elevades expectatives, la supervisió dels supòsits o prejudicis 

a partir de l’observació i el qüestionament, ser un referent i suport en l’establiment de vincles 

i relacions, i proporcionar oportunitats de participació guiada a aquests alumnes (Wolpow et 

al., 2016). 

 
Pel que fa a la gestió i regulació de la conducta, el model anglosaxó d’escoles compassives 

(Compassionate School Model) aposten per l’ús d’estratègies compassives i afectives per a 

la gestió de la conducta negativa, fent ús d’una disciplina coherent, respectuosa i no violenta, 

amb la finalitat d’empoderar a l’alumne dotant-lo d’eines que enforteixin el seu autocontrol 

(Wolpow et al., 2016).  Jiménez-Morago et al. (2019) destaquen que la gestió de la conducta 

d’aquests alumnes ha de donar-se de manera que s’afavoreixi l’autocontrol i l’anticipació de 

la conducta. Albes (2017) indica que aquesta anticipació s’afavoreix en la mesura en la que 

s’explicita el que s’espera de l’alumne en cada moment i se’l fa partícip en el consens de les 

normes i límits. 

 
En relació a les pràctiques destinades a l’atenció i resposta educativa al col·lectiu, les 

mesures d’organització curricular aplicades amb major freqüència per part dels professionals 

han estat mesures d’adaptació i/o diversificació curricular, el disseny de plans individualitzats 

(PI) i reforç educatiu en les àrees en que aquest alumnat presenta majors dificultats. L’objectiu 

comú d’aquests mecanismes és donar resposta a necessitats de suport educatiu específiques 

mitjançant adaptacions i suports específics. En aquest sentit es podria concloure que és 

probable que aquest alumnat presenti NESE derivades o no de NEE, així ho indiquen altres 

estudis com el de Pecora i O’Brien i el de Vig i Kaminer (2002), i que per tant siguin alumnes 

potencialment beneficiaris de les mesures i suports addicionals i intensius desplegats pel 

Decret 150/2017, ja sigui per circumstàncies personals singulars, de vulnerabilitat o amb risc 

d’abandonament escolar prematur, o perquè presenten necessitats educatives especials. 

Altres professionals indiquen que  la majoria d’aquest alumnat ha requerit suports educatius 

específics ja siguin addicionals (aula d’acollida, grups reduïts, etc.) o intensius (SIEI, UEC). A 

més a més, que el disseny, aplicació i avaluació d’un PI hagi estat una de les pràctiques més 

freqüents concorda amb el marc legal que empara a nivell educatiu a aquest alumnat, el qual 

estipula que l’alumnat atès en centres de la DGAIA del Departament de Treball, Afers Socials 
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i Família d’acollida, és reconegut com a destinatari legítim per poder gaudir d’un Pla 

Individualitzat (PI) (Decret 150/2017), d’altra banda els PI s’han d’elaborar quan per l’adequat 

progrés educatiu de l’alumne són insuficients les adaptacions que s’han incorporat  a la 

programació ordinària, en les mesures  de  reforç  o  ampliació  de  les  mesures  universals  

o  quan  calgui  fer  concrecions més enllà de les programacions grupals que donen resposta 

a les mesures específiques del centre (Departament d’Ensenyament, 2019). Tot i així, en el 

marc d’un sistema educatiu inclusiu, abans d’aplicar mesures i suports addicionals o intensius 

cal prèviament haver desplegat totes les mesures i suports de caràcter universal estipulades 

pel Decret 150/2017, i/o haver dut a terme una avaluació psicopedagògica de les capacitats i 

necessitats de l’alumnat, tenint en compte les diferents variables (personals  i  de  l’entorn) 

que  intervenen  en  el  procés  d’ensenyament  i aprenentatge d’aquest, amb  la  finalitat  de  

fonamentar  decisions  sobre  la resposta  educativa  més  ajustada  a  les  seves  necessitats 

i capacitats (Castells i Solé, 2011). Aquest procés, es durà a terme en col·laboració amb la 

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) de l’institut, si es requereix el reconeixement de 

NESE, comptar amb la col·laboració de l’EAP i/o l’orientador educatiu de l’institut, i si s’escau 

comptar amb la col·laboració dels serveis sociosanitaris i socials (Decret 150/2017).  

 
En relació als sistemes d’avaluació dels aprenentatges desplegats, els i les professionals 

aposten per sistemes d’avaluació flexibles i coherents amb les capacitats i limitacions de 

l’alumne, considerant el seu punt de partida i ritme d’aprenentatge. En les tasques es 

comprova i garanteix la comprensió de l’alumne, es realitzen retroalimentacions sistemàtiques 

al llarg de tot el procés d’aprenentatge, es diversifica l’avaluació amb propostes alternatives i 

l’adaptació de proves i treballs, i s’apliquen sistemes d’avaluació continuada.  Tal i com s’ha 

plantejat al llarg de l’estudi, l’adolescent tutelat manifesta dificultats significatives a nivell 

cognitiu i emocional les quals interfereixen en la consecució dels seus aprenentatges. Així 

doncs, l’avaluació ha de partir des de les seves capacitats i limitacions, evitant situacions de 

frustració que puguin comprometre la seva autoestima i autoconcepte. Jiménez-Morago et al. 

(2019) defensen l’establiment de sistemes d’avaluació flexibles i comprensius amb les 

necessitats i capacitats d’aquest alumnat, els quals afavoreixin la seva autoestima, seguretat 

i percepció de competència. D’altra banda promoure situacions d’èxit i fer ús del feedback 

positiu afavoreix l’autoconcepte de l’alumne, i la valoració que fa de sí mateix, i alhora els fa 

estar més compromesos i motivats en l’acompliment de les metes educatives. (Álvarez et al., 

1998; Clemens et al., 2017). 

 
Pel que fa a les estratègies i pràctiques destinades a la compensació de dificultats 

cognitives específiques de l’adolescent tutelat, els i les professionals fan ús d’estratègies per 

a l’entrenament d’habilitats d’organització, planificació, anticipació de la conducta, així com 
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també de l’atenció i concentració. A més a més, també indiquen promoure l’entrenament 

d’habilitats cognitives per a que l’alumne aprengui a relaxar-se, a conèixer i controlar el seu 

cos i emocions. Com s’ha esmentat anteriorment, els adolescents tutelats, degut a la exposició 

primerenca a situacions de negligència o maltractament, presenten dificultats en les funcions 

executives i processos cognitius bàsics que dificulten la consecució de metes i objectius 

acadèmics, i genera greus afectacions en el procés d’aprenentatge (Amoròs et al., 2003; 

Jiménez-Morago et al., 2019; Palacios et al., 2014; Albes, 2017). Per tant, les estratègies 

desplegades pels professionals de l’estudi afavoreixen la compensació d’aquestes dificultats 

i dota a l’alumnat d’eines per a l’autocontrol i inhibició de la conducta.  

 
Pel que fa a les coordinacions establertes amb els serveis i agents externs de suport, els i 

les professionals indiquen establir les coordinacions necessàries, amb els recursos necessaris 

per tal d’oferir una resposta educativa ajustada a les capacitats, límits i particularitats d’aquest 

alumnat. Tot i així, quan s’ha convidat als i a les professionals a aportar propostes de millora, 

aquests destaquen la necessitat de de reforçar les coordinacions entre els agents del sistema 

educatiu i els del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència per tal d’ajustar la 

resposta educativa a les característiques de l’alumnat d’educació secundària en situació de 

tutela. En aquest sentit, la comunicació i col·laboració entre els diferents serveis i recursos 

implicats en la cura, criança i educació dels adolescents tutelats són valorades per aquests 

com a un factor d’estabilitat educativa, de benestar i desenvolupament personal (Schroeter et 

al., 2015; Sebba et al., 2015; Strolin-Goltzman, 2016; Clemens et al., 2017). A més a més,  

Jiménez-Morago et al. (2019) emfatitza la necessària relació entre els agents implicats en la 

cura, criança i educació d’aquests adolescents atès a la diversitat de circumstàncies de cada 

cas, ja que d’aquesta manera s’afavoreix la planificació de respostes educatives més 

ajustades.  

 
La major part de la mostra de professionals indica no haver rebut una formació específica, 

al llarg de la seva formació reglada o experiència professional, entorn a l’atenció i 

acompanyament educatiu a l’alumnat en situació de tutela, i una mostra mínima de 

professionals indica haver-ne rebut amb un nivell de profunditat significatiu. 

Complementàriament, quan s’ha demanat als i a les professionals que aportin propostes de 

millora per a l’atenció al col·lectiu, aquests proposen incrementar plans de formació específica 

en relació a l’acompanyament i atenció educativa a adolescents tutelats, així doncs demanden 

cursos, xerrades, portes obertes dels centre tutelats i comunitats d’aprenentatge entre 

professionals on compartir experiències i pràctiques. D’altres emfatitzen que aquesta formació 

ha de prendre un caràcter continu i permanent degut al dinamisme que caracteritza l’àmbit 

social i educatiu. En aquest sentit, en la recerca de Sebba et al. (2015), els i les professionals 
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de l’àmbit educatiu demanden d’una major preparació per oferir respostes educatives que 

afavoreixin el desenvolupament i benestar d’aquests alumnes.  

 
Pel que fa al contingut de les formacions dels professionals del nostre estudi que han indicat 

haver-ne rebut, aquest s’enfoca en les dificultats i conseqüències derivades de la situació de 

maltractament viscuda, en la detecció, en les coordinacions, i aspectes legals i administratius, 

però manca formació específica en eines i estratègies d’acompanyament emocional d’aquest 

alumnat, fet que coincideix amb que el suport en la gestió i regulació de les emocions i la 

conducta, i el suport en l’afrontament de els conseqüències del maltractament i de les 

dificultats socioemocionals viscudes han estat les dimensions en que els professionals de 

l’estudi han indicat requerir un major suport i formació, fet que alhora contrasta amb el fet de 

que les dificultats emocionals i conductuals són significatives en aquest alumnat. En aquest 

sentit, la recerca internacional, que analitza la perspectiva d’aquest col·lectiu en relació a 

l’atenció que reben des dels instituts, posa de manifest que els adolescents perceben un 

desconeixement per part dels professionals que els atenent d’eines per a la gestió i suport 

emocional generalitzat davant situacions en que es troben en un estat emocionalment intens, 

a més a més aquest alumnat destaca la importància de que els i les professionals dels instituts 

estiguin capacitats per oferir-los suport en l’afrontament de les conseqüències i dificultats 

emocionals des d’una perspectiva comprensiva i empàtica (Clemens et al., 2017). També, 

valoren com un factor protector i de progrés acadèmic que els docents disposin de la capacitat 

per subministrar estratègies d’autoregulació emocional i conductual i d’oferir suport emocional, 

algunes estratègies que destaquen són: rebre consells, sentir-se escolats, rebre orientació 

quan es demanda o necessita, rebre ajuda i suport en situacions emocionalment rellevants 

per tal d’aprendre a canalitzar i gestionar les emocions, que es mostrin disponibles, guiar-los 

i brindar-los suport en l’afrontament de dificultats (Schroeter et al., 2015; Strolin-Goltzman et 

al., 2016; Pecora i O’Brien, 2019). Així doncs, la comprensió de la conducta i les emocions de 

l’adolescent, i la disponibilitat i la capacitat per oferir-los suport i acompanyament emocional, 

són factors que influeixen positivament en el seu progrés i desenvolupament integral en tant 

que reforça la seva visió vers les pròpies prioritats, competències, valors i compromisos, els 

ajuda a ser resilients, a adaptar-se als nous entorns i avançar  (Bronfenbrenner, 1985; Bresca, 

2009; Gifre i Esteban, 2012; Moyer i Goldberg, 2014; Palacios et al., 2014; Schroeter et al., 

2015; Strolin-Goltzman et al., 2016; Clemens et al., 2017; Albes, 2017; Pecora i O’Brien, 

2019). Per tant, la promoció d’accions formatives enfocades a l’adquisició d’eines i estratègies 

per oferir suport i acompanyament emocional esdevé una proposta de millora a considerar 

atenent a l’efecte que aquests suports exerceixen en l’estabilitat, benestar i desenvolupament 

de l’alumnat tutelat. 
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Els i les professionals han realitzat altres propostes de millora que van més enllà de les 

dimensions d’anàlisi del present estudi. Una altre proposta ha estat intensificar els 

mecanismes d’orientació i acompanyament en la transició a la vida d’adulta de l’adolescent 

tutelat. Alguns professionals perceben que quan aquests alumnes compleixen la majoria 

d’edat esdevenen invisibles a ulls del sistema tenint en compte els reptes socials, emocionals 

i econòmics als que han de fer front. En aquest sentit, Montserrat et al. (2012) presenten l’Àrea 

de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET), un servei destinat a oferir avantatges per a 

l’accés a l’habitatge, la  formació, la inserció laboral i a ajudes econòmiques. Carbonell (2011), 

membre d’aquest mateix servei indica que per garantir una transició satisfactòria a la vida 

adulta cal proveir-los amb recursos de formació i professionals d’acord amb les seves 

capacitats i possibilitats, tot i així no s’ha de donar per fet que no seran capaços d’arribar més 

enllà dels mínims del “professionalment no qualificat”, alhora garanteix que és possible trobar 

un àmbit en què aquests adolescents puguin adquirir una formació i qualificació que els faci 

guanyar seguretat personal i autoestima. El paper de l’institut en relació a l’acompanyament 

a l’adolescent tutelat no és limita tan sols al període en que l’alumnat es troba escolaritzat en 

el centre, si no que  te un important rol en ajudar a l’adolescent a projectar-se en el seu futur 

(Fuentes-Peláez, 2010), i així ho indica el Departament d’Ensenyament (2018) el qual defineix 

que l’acció tutorial i l’orientació acadèmica i professional a l’ESO ha d’afavorir la construcció 

de l’itinerari formatiu professional i del projecte de vida del jove mitjançant la presa de 

consciència de si mateix i l’exploració i coneixement de l’entorn personal, social, acadèmic i 

laboral. 

 
Altres propostes plantejades pels professionals ha estat desenvolupar i disposar de 

materials educatius més inclusius per treballar amb aquests alumnes, que no explicitin 

l’endarreriment d’aquests per tal d’evitar afectacions en la seva autoestima i autoimatge. A 

mode d’orientació psicopedagògica, el disseny de programacions que responguin al principi 

del disseny universal de l’aprenentatge, esdevé un element clau per aconseguir la inclusió 

plena d’aquest alumnat i evitar afectacions en la seva autoestima o autoimatge. Es tracta 

doncs de dissenyar currículums, materials, mètodes i entorns que reconeguin i abasteixin la 

totalitat de necessitats, ritmes i capacitats de l’alumnat, de manera que s’ofereixi suport a 

cadascun dels alumnes de la manera més adequada i ajustada possible (Echeita i Cuevas, 

2011). Les programacions multinivell incorporen múltiples propostes de representació dels 

continguts i d’expressió dels aprenentatges, d’aquesta manera el currículum s’acomoda a les 

estratègies cognoscitives de l’alumnat així com també a les seves habilitats i capacitats (Ruiz, 

2006), de manera que en tant que les tasques es troben dins de les possibilitats de l’alumne, 

s’afavoreix el seu autoconcepte i la confiança en les pròpies capacitats (Solé, 1999). 
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Com a última proposta, els professionals plantegen promoure la participació de l’adolescent 

tutelat per a la millora del sistema educatiu. Atenent a aquesta aportació, val a dir, que és la 

presència d’aquests alumnes els que revelen allò limitat i contradictori de les concepcions i 

pràctiques del nostre sistema educatiu, d’aquí que la seva presència, escolarització i 

participació siguin determinants alhora d’innovar les pràctiques en consonància amb els valors 

cap a la inclusió (Echeita i Cuevas, 2011). Per tant, cal promoure espais i entorns de 

participació per a que aquest alumnat pugui verbalitzar les seves experiències, perspectives i 

necessitats a nivell educatiu.  

7. CONCLUSIÓ 

L’educació esdevé un dret fonamental generador de noves oportunitats per als adolescents 

tutelats, que alhora els permet millorar la seva situació (Montserrat et al., 2012). Resulta un 

entorn reparador, a més de ser un espai en el que s’hi senten segurs per aprendre, afrontar 

les dificultats, explorar i desenvolupar-se (Bresca, 2009; Palacios et al., 2014; Llosada-Gistau 

et al., 2016; Albes, 2017). Fuentes-Peláez (2010) indica que les experiències escolars 

positives tenen un efecte positiu en el desenvolupament d’aquests alumnes, i afegeix que 

d’entre els contextos que ajuden a superar la vulnerabilitat d’aquests, l’entorn escolar és un 

d’ells. Per tant, des dels instituts d’educació secundària, caldrà preservar els factors protectors 

que fan de l’educació una eina pel creixement i progrés personal per a aquest col·lectiu.  

 
Els resultats del present estudi albiren que la major part de les dificultats que presenten els 

adolescents tutelats, es concentren en la dimensió emocional i conductual, d’altra banda la 

dimensió interpersonal és on presenten menors dificultats, demostrant capacitats per establir 

vincles segurs amb els altres i ser acceptats per el grup d’iguals fet que afavoreix la seva 

integració i adaptació socioeducativa en l’entorn escolar. Les dificultats en aquestes 

dimensions plantegen diversos reptes i elements a abordar en la pràctica professional en els 

instituts d’educació secundària, per una banda, la necessitat d’intensificar mecanismes 

d’acompanyament emocional i conductual a aquest alumnat, i de promoure l’establiment de 

vincles segurs amb l’entorn, i per l’altre, capacitar als i a les professionals amb eines i recursos 

per poder dur-ho a terme, fent especial èmfasi en les fases inicials d’acollida d’aquest alumnat 

a l’institut atès a que és un període significatiu i determinant en la seva adaptació, integració i 

progrés socioeducatiu. 

 
D’altra banda, la presència de NESE derivades o no de NEE en aquest col·lectiu (Vig i 

Kaminer, 2002; Pecora i O’Brien, 2019) és un altre aspecte a considerar alhora de planificar 

mesures i suports d’atenció educativa. els i les docents, en col·laboració amb els i les 

professionals d’orientació educativa del centre, els tutors i tutores, així com dels serveis 
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educatius i sociosanitaris, hauran d’ajustar les programacions d’aula a les necessitats, 

particularitats, ritmes i capacitats d’aquests alumnes, des d’un enfocament inclusiu, 

considerant els principis del disseny universal de l’aprenentatge (Ruiz, 2006; Echeita i Cuevas, 

2011), i desplegant les mesures i suports d’atenció educativa inclosos en el Decret 150/2017.   

 
Atenent a les dificultats que aquests alumnes presenten a nivell emocional, conductual, 

interpersonal i cognitiu, es planteja a nivell pedagògic, planificar acompanyaments integrals 

personalitzats, amb figures referents i de vincle per l’alumne, els quals han d’enfocar-se en 

treballar totes les dimensions de desenvolupament de l’adolescent, des d’una perspectiva 

sistèmica, afavorint l’establiment d’una base segura sobre la qual desenvolupar-se i créixer a 

nivell personal i social (Albes, 2017). Tot això, amb la col·laboració i assessorament del 

professional d’orientació educativa de l’institut, de la família i professionals del sistema de 

protecció, i si s’escau dels professionals de serveis educatius externs i sociosanitaris. A mode 

de proposta, es planteja flexibilitzar l’escolarització d’aquest alumnat amb l’objectiu de 

promoure l’elaboració de projectes integrals personalitzats que vagin més enllà de lo 

exclusivament acadèmic, tot i que sense perdre de vista les necessitats educatives que 

presenten, i que alhora impliquin a la família d’acollida o educadors i educadores tant en el 

disseny, com en el desenvolupament i avaluació d’aquests.  

 
En relació a la capacitació docent, els resultats de la recerca posen de manifest la 

necessitat promoure la formació contínua i permanent dels i de les professionals de l’educació 

secundària en relació a l’atenció i resposta educativa dels i de les adolescents tutelats per la 

DGAIA, principalment en l’adquisició d’estratègies, habilitats i capacitats per a 

l’acompanyament de l’adolescent en l’afrontament de les conseqüències del maltractament i 

de les dificultats socioemocionals i de la conducta, mitjançant xarrades, formacions 

específiques, i comunitats d’aprenentatge entre professionals de l’àmbit.  

 
A més a més, els i les professionals han aportat nous reptes i propostes més enllà de les 

dimensions objecte d’estudi de la present recerca, els i les professionals emfatitzen la 

intensificació dels mecanismes d’orientació i de transició a la vida adulta, la promoció de la 

participació de l’adolescent tutelat en la millora del sistema educatiu i l’elaboració de propostes 

pedagògiques que garanteixin la plena inclusió d’aquest alumnat en els instituts d’educació 

secundària. Tot això, mitjançant el treball en xarxa entre tots els agents implicats en l’educació, 

criança i cura dels adolescents tutelats.  

A mode de prospectiva, es pretén plantejar la present recerca en un estudi més ampli en 

el que s’inclogui i es trianguli la perspectiva tant de les famílies, educadors i educadores dels 

centres residencials com dels adolescents, i alhora s’incloguin metodologies qualitatives per 
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tal d’explorar amb major profunditat els factors i variables que intervenen en el progrés 

socioeducatiu dels adolescents tutelats escolaritzats en els instituts d’educació secundària de 

Catalunya. D’altra banda, l’estudi ha explorat l’escolarització dels adolescents tutelats pel 

sistema de protecció sense diferenciar la tipologia d’acolliment en la que es troben, fet que es 

considera com una limitació pròpia de la recerca però alhora, es convida a la comunitat 

científica a plantejar una anàlisi diferencial de l’escolarització d’aquest alumnat segons la 

tipologia d’acolliment. Com a última línia de recerca, però no menys important, el context de 

crisi sociosanitària per la Covid-19 en el que ens trobem, ens ha de motivar a plantejar 

recerques enfocades en l’anàlisi del seu impacte en els i les adolescents tutelats sobre tot pel 

que fa a la dimensió emocional i progrés acadèmic.  

 
Finalment, pel que fa a les limitacions, cal destacar que inicialment, l’estudi havia estat 

plantejat des d’una una metodologia qualitativa ja que l’objectiu inicial era explorar en 

profunditat els factors implicats en l’escolarització de l’adolescent tutelat, així com també 

explorar els elements de millora i propostes dels professionals mitjançant entrevistes.  Així 

doncs, adaptar l’instrument de recollida de dades a un qüestionari, ha implicat que la majoria 

de preguntes es plantegessin en format de pregunta tancada, condicionant la identificació 

d’altres possibles factors i variables que no s’han pogut explorar per la rigidesa que 

caracteritza el qüestionari com a instrument de recollida de dades. D’altra banda, també s’ha 

prioritzat l’aplicació d’un qüestionari per evitar la sobrecàrrega dels professionals degut a la 

situació de crisi sociosanitària per la Covid-19. Tot i així, el context en el que s’ha aplicat la 

recerca també ha dificultat l’accés a una mostra de professionals més amplia.  
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Annex 1. Mesures i suports d’atenció educativa estipulades pel Decret 150/2017 

Taula 4  

Mesures i suports d'atenció educativa 

Mesures i suports universals 

(Accions i pràctiques de 

caràcter preventiu i proactiu 

dirigides a tot l’alumnat que ho 

requereixi). 

Mesures i suports 

addicionals 

(Accions i pràctiques flexibles, 

preventives i temporals per a 

alumnes amb circumstàncies 

personals singulars o de 

vulnerabilitat o amb risc 

d’abandonament escolar 

prematur). 

Mesures i suports Intensius 

(Accions i pràctiques 

extraordinàries, específiques 

per a alumnes amb necessitats 

educatives especials, adaptats 

a les singularitats, i sense límit 

temporal). 

Objectius 

- Flexibilitzar el context 

d’aprenentatge. 

- Proporcionar estratègies 

per minimitzar les barreres 

d’accés. 

- Garantir l’aprenentatge 

significatiu. 

Objectius 

- Ajustar la resposta 

pedagògica de manera 

flexible i temporal.  

- Focalitzar la intervenció en 

aspectes del procés 

d’aprenentatge i 

desenvolupament personal 

que poden comprometre 

l’avenç personal i escolar.  

Objectius 

- Ajustar la resposta 

educativa de manera 

transversal, amb una 

freqüència regular i sense 

límit temporal.  

- Facilitar al docent 

estratègies d’atenció a 

l’alumnat. 

Mesures i suports 

- Programacions del grup 

classe incloent-hi les 

mesures de 

reforç/ampliació 

convenients i ajustant-les a 

les necessitats dels 

alumnes.  

- Diversificació dels 

procediments i de les 

activitats d’ensenyament i 

aprenentatge i de les 

activitats d’avaluació:  

• Mesures organitzatives 

(Organització flexible).  

• Mesures estratègiques 

i metodològiques 

(Personalització dels 

aprenentatges). 

• Orientació i seguiment 

dels alumnes.  

• Avaluació formativa i 

formadora. 

 

Mesures i suports 

- Mesures d’acció tutorial 

específiques. 

- Suport del professor 

d’orientació educativa. 

- Suport escolar 

personalitzat (SEP). 

- Suport lingüístic i social. 

- Projectes específics de 

suport a l’audició i al 

llenguatge. 

- PIM (Programa Intensiu de 

Millora: per als alumnes de 

1r d’ESO que no han assolit 

les competències bàsiques 

de primària). 

- PDC (Programes de 

Diversificació Curricular):  

• Aules obertes,  

• Projectes singulars.  

- Atenció als alumnes 

nouvinguts (aules 

d’acollida).  

 

Mesures i suports 

- Suports intensius a l’audició 

i el llenguatge (SIAL), 

- El suport del personal 

d’atenció educativa. 

- Els programes d’aula 

integral de suport (AIS). 

- El suport dels centres 

d’Educació especial 

proveïdors de serveis i 

recursos (CEEPSIR). 

- L’atenció directa de les i 

dels professionals  dels 

centres de recursos 

auditius per a deficients 

auditius (CREDA). 

- L’atenció directa de les i 

dels professionals  de 

suport del centre de 

recursos educatius per a 

deficients auditius 

(CREDA) i per a deficients 

visuals (CREDV). 
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- UEC (Unitats 

d’Escolarització 

Compartida).  

- SIEI (Suport Intensiu 

d’Escolarització Inclusiva).  

 

Destinataris 

A tot l’alumnat. 

Destinataris 

- Alumnes de l’avaluació dels 

quals es desprenen que 

tenen dificultats en 

l’aprenentatge, 

- Alumnes amb NESE 

reconegudes per l’EAP o 

orientador educatiu 

d’educació secundària,  

- Entre d’altres. 

Destinataris 

Alumnes amb NESE 

reconegudes per l’EAP o 

orientador educatiu d’educació 

secundària. 

Eines de planificació i seguiment dels alumnes  

PI (Pla Individualitzat): Segons el Decret 150/2017, en el que 

s’estipulen els requisits per a l’aplicació d’un PI, els alumnes 

atesos en centres de la DGAIA del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies d’acollida, són beneficiaris legítims d’aquesta 

mesura. 

Font: Elaboració pròpia a partir de Decret 150/2017; Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya (2013).  
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Annex 2. Síntesi de les referències bibliogràfiques que fonamenten les dimensions, subdimensions i indicadors del qüestionari 

Taula 5  

Síntesi de les referències bibliogràfiques que fonamenten les dimensions, subdimensions i indicadors de l'instrument 

TEMÀTICA DIMENSIONS INDICADORS FONT 

1. Caracteritza
ció de la mostra. 
 

Objectiu:  
Caracteritzar la 
mostra objecte 
d’estudi per tal  
d’aplicar posteriors 
proves estadístiques 
de contrast i realitzar 
anàlisis univariants. 

1.1. Sexe. Masculí/femení/altres. 

Elaboració pròpia. 

1.2. Rol 
professional en el 
centre educatiu. 

Rol professional en el centre 
educatiu: Orientador Educatiu 
d’Educació Secundària, Docent, 
Tutor/a, Psicòleg/a educatiu i 
Serveis Educatius externs. 

1.3. Experiència 
professional amb 
alumnes tutelats pel 
sistema de protecció 
a la infància i a 
l’adolescència 
escolaritzats en 
centres d’educació 
secundària. 

Anys d’experiència en l’etapa 
d’educació secundària. 

Experiència majoritària amb el 
col·lectiu en relació a la mesura 
d’acolliment. 

Número aproximat d’adolescents 
tutelats que ha tingut l’oportunitat 
d’acompanyar en l’etapa 
d’educació secundària. 

2. Caracteritza
ció de l’adolescent 
tutelat pel sistema 
de protecció 

2.1. Situació 
educativa dels i de 
les adolescents 
tutelats pel els 
centres d’educació 
secundària. 

Procedència geogràfica 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (2019). 
Indicadors del sistema educatiu. Escolarització: Alumnes 
estrangers [Base de dades]. Recuperat de 
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indicadors/sistema-educatiu/escolaritzacio/alumnes-
estrangers/ 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/escolaritzacio/alumnes-estrangers/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/escolaritzacio/alumnes-estrangers/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/indicadors/sistema-educatiu/escolaritzacio/alumnes-estrangers/
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Clemens, E. V., Helm, H. M., Myers, K., Thomas, C., i Tis, M. 
(2017). The voices of youth formerly in foster care: 
Perspectives on educational attainment gaps. Children and 
Youth Services Review, 79, 65–77. doi: 
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.06.003        

Montserrat, C., Casas, F., Malo, S., i Bertran, I. (2012). Els itineraris 
educatius dels adolescentstutelats. Col·lecció Infància i 
Adolescència, núm. 6. Recuperat de 
http://www.puntdereferencia.org/wp-
content/uploads/2018/08/itineraris_educatius.pdf 

Pecora, P. J., I O’Brien, K. (2019). Success in Education: 
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Perspectives on Policy Practice and Research (pp. 29 – 46). 
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Schroeter, M., Strolin – Goltzman, J., Suter, J., Werrbach, M., 
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The Journal of Contemporary Social Services, 96(4), 227 – 
233. 

Sebba, J., Berridge, D., Luke, N., Fletcher, J., Bell, K., Strand, S, i 
O’Higgins, A. (2015). The Educational Progress of Looked 
After Children in England: Linking Care and Educational 
Data. Oxford: Rees Centre, Department of Education, 
University of Oxford. Recuperat de 
http://reescentre.education.ox.ac.uk/wordpress/wp-
content/uploads/2015/12/EducationalProgressLookedAfterC
hildrenKeyMessages_Nov2015.pdf   

Strolin-Goltzman, J., Woodhouse, V., Suter, J., i Werrbach, M. 
(2016). A mixed method study on educational well-being and 
resilience among youth in foster care. Children and Youth 

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.06.003
http://www.puntdereferencia.org/wp-content/uploads/2018/08/itineraris_educatius.pdf
http://www.puntdereferencia.org/wp-content/uploads/2018/08/itineraris_educatius.pdf
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Montserrat, C., Casas, F., i Baena, M. (2015). L’educació dels infants 
i adolescents en el sistema de protecció: Un problema o una 
oportunitat?. Girona: IRQV i Documenta Universitària. 

Avaluació i promoció del curs 
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3. L’acollida al 
centre educatiu 
 

Objectiu: 

Identificar elements 
de millora i bones 
pràctiques 
professionals en 
relació a l’acollida en 
el centre educatiu de 
l’adolescent tutelat. 
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en el centre. 
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diversitat de models 
familiars a l’institut. 

educativa destinada al treball de la 
diversitat de models familiars. 
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Tractament educatiu de les 
mesures d’acolliment a l’institut. 

3.4. Tractament 
de la informació i 
confidencialitat de 
l’adolescent tutelat 

Pràctiques relacionades al 
tractament que es fa de la 
informació i confidencialitat de 
l’adolescent en l’institut d’educació 
secundària. 

4. La 
comunicació amb la 
família o 
guardadors/es 
del/de la adolescent 
tutelat/ida. 
 

Objectiu: 
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de millora i bones 
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professionals en 
relació a la 
comunicació i relació 
de l’institut amb la 
família o 
guardadors/es de 
l’adolescent. 
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5. La gestió i 
regulació del 
comportament i de 
les emocions de 
l’adolescent tutelat. 
 

Objectiu: 

Identificar elements 
de millora i bones 
pràctiques 
professionals 
aplicades des del 
centre educatiu en 
relació a la gestió i 
regulació emocional i 
de la conducta de 
l’adolescent 
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Pecora, P. J., I O’Brien, K. (2019). Success in Education: 
Educational Outcomes of Students in Foster Cared in United 
States. En P. Mcnamara, C. Montserrat I S. Wise (Ed.). 
Education in Out - Of - Home Care: International 

5.2. Estratègies o 
pràctiques per a la 
gestió i regulació 
emocional de 
l’adolescent. 

Estratègies o pràctiques 
implementades quan l’adolescent 
tutelat manifesta una reactivitat 
emocional intensa, dins i fora del 
aula. 

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.06.003
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=5323
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=5323
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/68140/Monografics_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/68140/Monografics_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.1007/s10560-019-00640-9
https://doi.org/10.1007/s10560-019-00640-9
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/4665_d_4665_d_entiendeme_ensename_02.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/4665_d_4665_d_entiendeme_ensename_02.pdf
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Perspectives on Policy Practice and Research (pp. 29 – 46). 
Gewerbestrasse, Switzerland: Springer. 

Wolpow, R., Johnson, M. M., Hertel, R., i Kincaid, S. O. (2016). The 
Heart of Learning and Teaching: Compassion, Resiliency, 
and Academic Success. Washington: Office of 
Superintendent of Public Instruction, Compassionate 
Schools. Recuperat de 
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/compassionat
eschools/pubdocs/theheartoflearningandteaching.pdf 

5.3. Coordinació 
amb la xarxa de 
serveis educatius i 
socials. 

Grau amb que es sol·licita l’ajuda 
d’altres professionals externs, per 
a la programació d’una resposta 
socioeducativa ajustada a les 
necessitats i dificultats conductuals 
i emocionals de l’alumne/a 
acollit/ida. 

Decret 150/2017, del 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat 
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya num. 7477 (2017). 

Palacios, J., Jiménez, J. M., Espert, M., i Fuchs, N. (2014). 
Entiéndeme, enséñame: Guía para la atención educativa al 
alumnado en situaciones de acogimiento familiar, adopción y 
acogimiento residencial (Junta de Andalucía, Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, i Consejería de 
Educación, Eds.). Recuperat de  
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/docume
ntos/4665_d_4665_d_entiendeme_ensename_02.pdf 

Pecora, P. J., I O’Brien, K. (2019). Success in Education: 
Educational Outcomes of Students in Foster Cared in United 
States. En P. Mcnamara, C. Montserrat I S. Wise (Ed.). 
Education in Out - Of - Home Care: International 
Perspectives on Policy Practice and Research (pp. 29 – 46). 
Gewerbestrasse, Switzerland: Springer. 

Sebba, J., Berridge, D., Luke, N., Fletcher, J., Bell, K., Strand, S, i 
O’Higgins, A. (2015). The Educational Progress of Looked 
After Children in England: Linking Care and Educational 
Data. Oxford: Rees Centre, Department of Education, 
University of Oxford. Recuperat de 
http://reescentre.education.ox.ac.uk/wordpress/wp-

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/compassionateschools/pubdocs/theheartoflearningandteaching.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/compassionateschools/pubdocs/theheartoflearningandteaching.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/4665_d_4665_d_entiendeme_ensename_02.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/4665_d_4665_d_entiendeme_ensename_02.pdf
http://reescentre.education.ox.ac.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/EducationalProgressLookedAfterChildrenKeyMessages_Nov2015.pdf
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content/uploads/2015/12/EducationalProgressLookedAfterC
hildrenKeyMessages_Nov2015.pdf   

5.4. Atenció 
diferencial a la resta. 

Percepció i valoració de les i dels 
professionals  en relació  l’atenció 
diferencial de l’adolescent tutelat 
en contrast amb la resta d’alumnat. 

Elaboració pròpia a partir del criteri de la Catedràtica Dra. Núria 
Fuentes – Peláez, Directora del Grup de Recerca en Intervencions 
Socioeducatives en Infància i Joventut (GRISIJ). 

 
 
 

6. La resposta 
educativa destinada 
als i a les 
adolescents tutelats 
pel del sistema de 
protecció. 
 

Objectiu: 

Identificar els 
elements de millora i 
punts forts percebuts 
ples i els 
professionals  de 
l’àmbit educatiu 
respecte la resposta 
educativa que 
ofereixen a 
l’adolescent 
tutelat/ida, dins del 
sistema de protecció 
a la infància i a 
l’adolescència, en els 

6.1. Mesures 
d’organització 
curricular i 
metodològica. 

Grau d’aplicació de les mesures 
generals d’atenció a la diversitat i 
d’inclusió educativa. 

Decret 150/2017, del 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat 
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya num. 7477 (2017). 

Departament d’Educació. (2013). Document d’orientació sobre 
l’atenció a la diversitat a l’ESO. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Recuperat de 
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/S
pacesStore/0027/f622de9d-a9b0-4fdd-a7dd-
2c629eb15315/document_orientacio_atencio_diversitat_eso.
pdf   

Albes, C. (2017). La respuesta educativa en la escuela inclusiva al 
alumnado adoptado. Recuperat de  
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos
_ficha.aspx?id=5323  

Palacios, J., Jiménez, J. M., Espert, M., i Fuchs, N. (2014). 
Entiéndeme, enséñame: Guía para la atención educativa al 
alumnado en situaciones de acogimiento familiar, adopción y 
acogimiento residencial (Junta de Andalucía, Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, i Consejería de 
Educación, Eds.). Recuperat de  
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/docume
ntos/4665_d_4665_d_entiendeme_ensename_02.pdf  

 

http://reescentre.education.ox.ac.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/EducationalProgressLookedAfterChildrenKeyMessages_Nov2015.pdf
http://reescentre.education.ox.ac.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/EducationalProgressLookedAfterChildrenKeyMessages_Nov2015.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0027/f622de9d-a9b0-4fdd-a7dd-2c629eb15315/document_orientacio_atencio_diversitat_eso.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0027/f622de9d-a9b0-4fdd-a7dd-2c629eb15315/document_orientacio_atencio_diversitat_eso.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0027/f622de9d-a9b0-4fdd-a7dd-2c629eb15315/document_orientacio_atencio_diversitat_eso.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0027/f622de9d-a9b0-4fdd-a7dd-2c629eb15315/document_orientacio_atencio_diversitat_eso.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=5323
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=5323
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/4665_d_4665_d_entiendeme_ensename_02.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/4665_d_4665_d_entiendeme_ensename_02.pdf
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centres d’educació 
secundària. 

6.2. Mecanismes 
d’ajustament de 
l’avaluació dels 
aprenentatges. 

Grau d’ajustament dels processos 
d’avaluació a les capacitats i 
necessitats de l’adolescent tutelat. 

Jiménez – Morago, J.M., Carrera, P., Cortada, N. (2019). Nens i 
adolescents en acolliment i adopció: Propostes per a la seva 
atenció educativa a centres de primària i secundària. 
Catedra Educació i Adolescència (Universitat de Lleida), 
Col·lecció Monogràfics, 6. Recuperat de 
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/68140/Mo
nografics_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
Palacios, J., Jiménez, J. M., Espert, M., i Fuchs, N. (2014). 

Entiéndeme, enséñame: Guía para la atención educativa al 
alumnado en situaciones de acogimiento familiar, adopción y 
acogimiento residencial (Junta de Andalucía, Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, i Consejería de 
Educación, Eds.). Recuperat de  
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/docume
ntos/4665_d_4665_d_entiendeme_ensename_02.pdf  

 

6.3. Intervenció 
per a la compensació 
de les dificultats 
específiques del 
col·lectiu. 

Estratègies i pràctiques 
implementades per a la 
compensació de les dificultats 
específiques de l’adolescent 
tutelat. 

Albes, C. (2017). La respuesta educativa en la escuela inclusiva al 
alumnado adoptado. Recuperat de  
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos
_ficha.aspx?id=5323  

Jiménez – Morago, J.M., Carrera, P., Cortada, N. (2019). Nens i 
adolescents en acolliment i adopció: Propostes per a la seva 
atenció educativa a centres de primària i secundària. 
Catedra Educació i Adolescència (Universitat de Lleida), 
Col·lecció Monogràfics, 6. Recuperat de 
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/68140/Mo
nografics_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

6.4. Coordinació 
amb la xarxa de 
serveis educatius i 
socials. 

Grau de freqüència amb que es 
sol·licita el suport de serveis i/o 
professionals externs per a rebre 
assessorament en l’ajustament de 
la resposta educativa. 

Decret 150/2017, del 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat 
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya num. 7477 (2017). 

Palacios, J., Jiménez, J. M., Espert, M., i Fuchs, N. (2014). 
Entiéndeme, enséñame: Guía para la atención educativa al 
alumnado en situaciones de acogimiento familiar, adopción y 
acogimiento residencial (Junta de Andalucía, Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, i Consejería de 

https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/68140/Monografics_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/68140/Monografics_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/4665_d_4665_d_entiendeme_ensename_02.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/4665_d_4665_d_entiendeme_ensename_02.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=5323
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=5323
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/68140/Monografics_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/68140/Monografics_6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Educación, Eds.). Recuperat de  
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/docume
ntos/4665_d_4665_d_entiendeme_ensename_02.pdf 

Pecora, P. J., I O’Brien, K. (2019). Success in Education: 
Educational Outcomes of Students in Foster Cared in United 
States. En P. Mcnamara, C. Montserrat I S. Wise (Ed.). 
Education in Out - Of - Home Care: International 
Perspectives on Policy Practice and Research (pp. 29 – 46). 
Gewerbestrasse, Switzerland: Springer. 

Sebba, J., Berridge, D., Luke, N., Fletcher, J., Bell, K., Strand, S, i 
O’Higgins, A. (2015). The Educational Progress of Looked 
After Children in England: Linking Care and Educational 
Data. Oxford: Rees Centre, Department of Education, 
University of Oxford. Recuperat de 
http://reescentre.education.ox.ac.uk/wordpress/wp-
content/uploads/2015/12/EducationalProgressLookedAfterC
hildrenKeyMessages_Nov2015.pdf   

6.5. Resposta i 
atenció educativa 
diferencial a la resta. 

Percepció i valoració de les i dels 
professionals  en relació  la 
resposta i atenció educativa 
diferencial a l’adolescent tutelat en 
contrast amb la resta d’alumnat. 

Elaboració pròpia a partir del criteri de la Catedràtica Dra. Núria 
Fuentes – Peláez, Directora del Grup de Recerca en Intervencions 
Socioeducatives en Infància i Joventut (GRISIJ). 

 
7. El suport i 
formació específics 
rebuts ples i els 
professionals  en 
relació a la resposta 
educativa i 
acompanyament 
que s’ofereix al 
col·lectiu. 
 

7.1. Formació 
acadèmica/professio
nal específica rebuda 
en relació al suport i 
acompanyament 
educatiu dels 
adolescents tutelats 
pel del sistema de 
protecció i que es 
troben escolaritzats 
en instituts 

S’ha rebut formació específica al 
llarg de la formació acadèmica i 
professional reglada (grau 
universitari, màster, postgrau, etc.) 
en relació a l’acompanyament 
educatiu que s’ofereix en 
aquests/es alumnes i el grau 
d’aprofundiment d’aquesta. 

Elaboració pròpia. ítem per a justificar la necessitat de suport i de 
formació específica percebuda ples i els professionals  d’educació 
secundària en relació a l’atenció i resposta educativa que s’ofereix   
als i a les adolescents tutelats pel sistema de protecció.a partir de 
les aportacions i evidències empíriques de  Sebba et al. (2015) 

Temàtiques i continguts de la  
formació específica rebuda al llarg 
de l’experiència laboral en l’àmbit 

Elaboració pròpia amb l’objectiu d’explorar tendències i fortaleses en 
la formació específica que reben les i els professionals  d’educació 

https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/4665_d_4665_d_entiendeme_ensename_02.pdf
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/4665_d_4665_d_entiendeme_ensename_02.pdf
http://reescentre.education.ox.ac.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/EducationalProgressLookedAfterChildrenKeyMessages_Nov2015.pdf
http://reescentre.education.ox.ac.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/EducationalProgressLookedAfterChildrenKeyMessages_Nov2015.pdf
http://reescentre.education.ox.ac.uk/wordpress/wp-content/uploads/2015/12/EducationalProgressLookedAfterChildrenKeyMessages_Nov2015.pdf
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Objectiu:  

Identificar elements 
de millora i 
necessitats de suport 
i/o formació en 
relació al suport i 
formació específics 
rebuts per la millora i 
ajustament de 
l’atenció, suport i 
acompanyament 
educatiu i/o 
psicopedagògic ofert 
a als i a les 
adolescents tutelats 
pel el sistema de 
protecció i 
escolaritzats en 
centres d’educació 
secundària. 

d’educació 
secundària. 

educatiu, en relació a  
l’acompanyament educatiu que 
s’ofereix en aquests/es alumnes. 

secundària en relació a  l’atenció i resposta educativa que ofereixen 
als adolescents tutelats pel sistema de protecció. 

7.2. Necessitats 
de suport i de 
formació  
específiques 
percebudes ples i els 
professionals . 

Elements i dimensions 
d’intervenció educativa i/o 
psicopedagògica en el col·lectiu 
potencials d’ésser reconeguts com 
a necessitats de suport i/o de 
formació per part de les i dels 
professionals  de l’àmbit educatiu. 

Elaboració pròpia a partir de les dimensions anteriors ( 2, 3, 4, 5, 6 i 
7) que configuren la pràctica professional entorn a l’acompanyament 
i atenció educativa dels adolescents tutelats. 

7.3. Necessitats 
percebudes i 
propostes de millora 
en relació a la 
pràctica professional 
que es desenvolupa 
a nivell educatiu amb 
els adolescents 
tutelats. 

Altres necessitats percebudes i 
propostes de millora en relació a la 
pràctica professional que es 
desenvolupa a nivell educatiu amb 
els adolescents tutelats. 

Elaboració pròpia. Pregunta oberta per a justificar  la necessitat de 
suport i de formació específica percebuda ples i els professionals  
d’educació secundària en relació a l’atenció i resposta educativa que 
s’ofereix als i a les adolescents tutelats pel sistema de protecció.a 
partir de les aportacions i evidències empíriques de  Sebba et al. 
(2015). 
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Annex 3. Taula d’especificacions de l’instrument de mesura 

Taula 6  

Taula d’especificacions de l’instrument de mesura 

Dimensions d'anàlisi Preguntes Nº d'ítems2 Representativitat del tòpic en el qüestionari (%) 

1. Caracterització de la mostra de professionals d’educació 
secundària 

1/ 2/ 3/ 4/ 5 5 4,03 

2. Caracterització de l’adolescent tutelat pel sistema de 
protecció 

6 (a/ b/ c/ d/ e/ f/ g/ 
h/ i/ j/ k), 7 (a/ b/ c/ 

d/ e/ f/ g/ h) 
41 33,06 

3. L’acollida al centre educatiu 8/ 9/ 9(a)/ 10/ 10.1/ 
11 

17 13,71 

4. La comunicació i relació amb la família d’acollida/ 
educadors/es 

12/ 13/ 13(a)/ 14/ 
14(a) 

14 11,29 

5. La gestió i regulació del comportament i de les emocions 15/ 15(a)/ 16/ 
16(a)/ 17/ 18 

19 15,32 

6. L’atenció i resposta educativa 19/ 20/ 21/ 21(a)/ 
22/ 23 

24 19,35 

7. El suport i formació específics rebuts, necessitats 
percebudes i elements de millora 

24/ 24(a)/ 25/ 26 4 3,23 

TOTAL 51 124 100,00 

 

 

  

 

2 Alguns dels ítems del qüestionari tenen un format de pregunta matriu multi-ítem, per tant en el recompte d’ítems per dimensió (Nº d’ítems), s’inclou el 
nombre total d’ítems per a cadascuna de les preguntes que presenten aquest format. 
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Annex 4. Dimensions, indicadors, ítems, format, escala i tipologia de variables 

 
Taula 7 

 Dimensions, indicadors, ítems, format, escala i tipologia de variables 

TEMÀTICA DIMENSIONS INDICADORS ÍTEM FORMAT ESCALA VARIABLE 

1. Caracterització 
de la mostra. 
 

Objectiu:  Caracteritzar 
la mostra objecte 
d’estudi per tal  d’aplicar 
posteriors proves 
estadístiques de 
contrast i realitzar 
anàlisis univariants. 

1.1. Sexe. Masculí/femení/altres. 1 
Tancada 
excloent 

Nominal 
Qualitativa 
dicotòmica 

1.2. Rol professional en el 
centre educatiu. 

Rol professional en el centre 
educatiu: Orientador Educatiu 
d’Educació Secundària, Docent, 
Tutor/a, Psicòleg/a educatiu i Serveis 
Educatius externs. 

2 
Tancada 

no excloent 
Nominal 

Qualitativa 
politòmica 

1.3. Experiència 
professional amb alumnes 
tutelats pel sistema de 
protecció a la infància i a 
l’adolescència escolaritzats 
en centres d’educació 
secundària. 

Anys d’experiència en l’etapa 
d’educació secundària. 

3 Oberta Raó 
Quantitativa 

contínua 

Experiència majoritària amb el 
col·lectiu en relació a la mesura 
d’acolliment. 

4 
Tancada 
excloent 

Nominal 
Quantitativa 
discontínua 

Número aproximat d’adolescents 
tutelats que ha tingut l’oportunitat 
d’acompanyar en l’etapa d’educació 
secundària. 

5 Oberta Raó 
Quantitativa 

contínua 

2. Caracterització 
de l’adolescent tutelat 
pel sistema de 
protecció.  
 

Objectiu:  Caracteritzar 
els i les adolescents 
tutelats que s’atenen en 

2.1. Situació educativa 
dels i de les adolescents 
tutelats pel els centres 
d’educació secundària. 

Procedència geogràfica de 
l’adolescent tutelat 

6 (a i b) 

Oberta Raó 
Quantitativa 

contínua 

Procedència escolar prèvia de 
l’adolescent tutelat 

6 (c i d) 

Idoneïtat de l’etapa educativa segons 
l’edat 

6 (e i f) 
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l’educació secundària 
obligatòria. Avaluació i promoció del curs 6 (g, h i i) 

Certificats de graduació de l’etapa 
educativa 

6 (j) 

Tancada 
excloent 

Ordinal 
(multi-ítem) 

Quantitativa 
discontínua Mesures aplicades per a l’obtenció 

de certificats de graduació de l’etapa 
educativa 

6 (k) 

Dificultats i fortaleses vinculades a 
les àrees curriculars 

7 (a) 
Tancada 
excloent 

Ordinal 
(multi-ítem) 

Quantitativa 
discontínua 

Grau de desenvolupament de la 
dimensió conductual 

7 (b) 

7(c) Oberta Nominal - 

Grau de desenvolupament de la 
dimensió interpersonal 

7 (d) 
Tancada 
excloent 

Ordinal 
(multi-ítem) 

Quantitativa 
discontínua 

7 (e) Oberta Nominal - 

Grau de desenvolupament de la 
dimensió cognitiva 

7 (f) 
Tancada 
excloent 

Ordinal 
(multi-ítem) 

Quantitativa 
discontínua 

7 (g) Oberta Nominal - 

Presència de necessitats diferencials 
a la resta de d’alumnat 

7 (h) Oberta Nominal - 

3. L’acollida al 
centre educatiu 
 

Objectiu: 

Identificar elements de 
millora i bones 

3.1. Protocol d’acollida 
Disposició d’un protocol d’acollida en 
el centre. 

8 
Tancada 
excloent 

Nominal 
Qualitativa 
dicotòmica 

3.2. Procés d’acollida 

Fases i pràctiques dutes a terme en 
el procés d’acollida dels/de les joves 
acollits pel sistema de protecció. 

9  
Tancada 
excloent 

Ordinal 
(multi-ítem) 

Qualitativa 
politòmica 

9 (a) Oberta Nominal - 
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pràctiques professionals 
en relació a l’acollida en 
el centre educatiu de 
l’adolescent tutelat. 

 

 

 

 

3.3. Tractament educatiu 
de la diversitat de models 
familiars a l’institut. 

Integració de les mesures 
d’acolliment en la programació 
educativa destinada al treball de la 
diversitat de models familiars. 

10  
Tancada 
excloent 

Nominal 
Qualitativa 
dicotòmica 

Tractament educatiu de les mesures 
d’acolliment a l’institut. 

10 (a) Oberta Nominal - 

3.4. Tractament de la 
informació i confidencialitat 
de l’adolescent tutelat 

Pràctiques relacionades al 
tractament que es fa de la informació 
i confidencialitat de l’adolescent en 
l’institut d’educació secundària. 

11 Oberta Nominal - 

4. La 
comunicació amb la 
família o 
guardadors/es del/de 
la adolescent 
tutelat/ida. 
 

Objectiu: 

Identificar elements de 
millora i bones 
pràctiques professionals 
en relació a la 
comunicació i relació de 
l’institut amb la família o 
guardadors/es de 
l’adolescent. 

4.1. Trobades i reunions 
amb la família o 
guardadors/es del 
l’adolescent tutelat. 

Participació de l’adolescent en les 
trobades amb la família d’acollida/ 
educadors o educadores del centre 
residencial. 

12 
Tancada 
excloent 

Nominal 
Qualitativa 
dicotòmica 

Motius per a la concertació de 
trobades/reunions. 

13 
Tancada 
excloent 

Ordinal 
(multi-
ítem). 

Quantitativa 
discontínua 

13 (a) Oberta Nominal - 

Continguts de les reunions. 

14 
Tancada 
excloent 

Ordinal 
(multi-
ítem). 

Quantitativa 
discontínua 

14 (a) Oberta Nominal - 

5. La gestió i 
regulació del 
comportament i de les 
emocions de 
l’adolescent tutelat. 

5.1. Estratègies o 
pràctiques per a la gestió i 
regulació de la conducta de 
l’adolescent. 

Estratègies o pràctiques 
implementades quan l’adolescent 
tutelat no compleix les normes, o 
mostra comportaments disruptius, 
dins i fora del aula. 

15 
Tancada 
excloent 

Ordinal 
(multi-ítem) 

Quantitativa 
discontínua 

15 (a) Oberta Nominal - 
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Objectiu: 

Identificar elements de 
millora i bones 
pràctiques professionals 
aplicades des del centre 
educatiu en relació a la 
gestió i regulació 
emocional i de la 
conducta de l’adolescent 

 

5.2. Estratègies o 
pràctiques per a la gestió i 
regulació emocional de 
l’adolescent. 

Estratègies o pràctiques 
implementades quan l’adolescent 
tutelat manifesta una reactivitat 
emocional intensa, dins i fora del 
aula. 

16 
Tancada 
excloent 

Ordinal 
(multi-ítem) 

Quantitativa 
discontínua 

16 (a) Oberta Nominal - 

5.3. Coordinació amb la 
xarxa de serveis educatius i 
socials. 

Grau amb que es sol·licita l’ajuda 
d’altres professionals externs, per a 
la programació d’una resposta 
socioeducativa ajustada a les 
necessitats i dificultats conductuals i 
emocionals de l’alumne/a acollit/ida. 

17 
Tancada 
excloent 

Ordinal 
(multi-ítem) 

Quantitativa 
discontínua 

5.4. Atenció diferencial a 
la resta. 

Percepció i valoració de les i dels 
professionals  en relació  l’atenció 
diferencial de l’adolescent tutelat en 
contrast amb la resta d’alumnat. 

18 Oberta Nominal - 

 
 
 

6. La resposta 
educativa destinada 
als i a les adolescents 
tutelats pel del sistema 
de protecció. 
 

Objectiu: 

Identificar els elements 
de millora i punts forts 
percebuts ples i els 
professionals  de l’àmbit 
educatiu respecte la 
resposta educativa que 
ofereixen a l’adolescent 
tutelat/ida, dins del 
sistema de protecció a la 

6.1. Mesures 
d’organització curricular i 
metodològica. 

Grau d’aplicació de les mesures 
generals d’atenció a la diversitat i 
d’inclusió educativa. 

19 
Tancada 
excloent 

Ordinal 
(multi-ítem) 

Quantitativa 
discontínua 

6.2. Mecanismes 
d’ajustament de l’avaluació 
dels aprenentatges. 

Grau d’ajustament dels processos 
d’avaluació a les capacitats i 
necessitats de l’adolescent tutelat. 

20 
Tancada 
excloent 

Ordinal 
(multi-ítem) 

Quantitativa 
discontínua 

6.3. Intervenció per a la 
compensació de les dificultats 
específiques del col·lectiu. 

Estratègies i pràctiques 
implementades per a la compensació 
de les dificultats específiques de 
l’adolescent tutelat. 

21 
Tancada 
excloent 

Ordinal 
(multi-ítem) 

Quantitativa 
discontínua 

6.4. Altres pràctiques o 
accions educatives. 

Altres pràctiques o accions 
educatives que es duen a terme en 
relació a les dimensions anteriors 
(6.3, 6.2, 6.1). 

21 (a) Oberta Nominal - 

6.5. Coordinació amb la 
xarxa de serveis educatius i 
socials. 

Grau de freqüència amb que es 
sol·licita el suport de serveis i/o 

22 
Tancada 
excloent 

Ordinal 
(multi-ítem) 

Quantitativa 
discontínua 
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infància i a 
l’adolescència, en els 
centres d’educació 
secundària. 

professionals externs per a rebre 
assessorament en l’ajustament de la 
resposta educativa. 

6.6. Resposta i atenció 
educativa diferencial a la 
resta. 

Percepció i valoració de les i dels 
professionals  en relació  la resposta 
i atenció educativa diferencial a 
l’adolescent tutelat en contrast amb 
la resta d’alumnat. 

23 Oberta Nominal - 

 
7. El suport i 
formació específics 
rebuts ples i els 
professionals  en 
relació a la resposta 
educativa i 
acompanyament que 
s’ofereix al col·lectiu. 
 

Objectiu:  

Identificar elements de 
millora i necessitats de 
suport i/o formació en 
relació al suport i 
formació específics 
rebuts per la millora i 
ajustament de l’atenció, 
suport i acompanyament 
educatiu i/o 
psicopedagògic ofert a 
als i a les adolescents 
tutelats pel el sistema de 
protecció i escolaritzats 
en centres d’educació 
secundària. 

7.1. Formació 
acadèmica/professional 
específica rebuda en relació 
al suport i acompanyament 
educatiu dels adolescents 
tutelats pel del sistema de 
protecció i que es troben 
escolaritzats en instituts 
d’educació secundària. 

S’ha rebut formació específica al 
llarg de la formació acadèmica i 
professional reglada (grau 
universitari, màster, postgrau, etc.) 
en relació a l’acompanyament 
educatiu que s’ofereix en aquests/es 
alumnes i el grau d’aprofundiment 
d’aquesta. 

24 
Tancada 
excloent 

Nominal 
Qualitativa 
politòmica. 

Temàtiques i continguts de la  
formació específica rebuda al llarg 
de l’experiència laboral en l’àmbit 
educatiu, en relació a  
l’acompanyament educatiu que 
s’ofereix en aquests/es alumnes. 

24 (a) Oberta Nominal - 

7.2. Necessitats de suport 
i de formació  específiques 
percebudes ples i els 
professionals . 

Elements i dimensions d’intervenció 
educativa i/o psicopedagògica en el 
col·lectiu potencials d’ésser 
reconeguts com a necessitats de 
suport i/o de formació per part de les 
i dels professionals  de l’àmbit 
educatiu. 

25 
Tancada 

no excloent 
Nominal 

Qualitativa 
politòmica 

7.3. Necessitats 
percebudes i propostes de 
millora en relació a la pràctica 
professional que es 

Altres necessitats percebudes i 
propostes de millora en relació a la 
pràctica professional que es 

26  Oberta Nominal - 
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desenvolupa a nivell educatiu 
amb els adolescents tutelats. 

desenvolupa a nivell educatiu amb 
els adolescents tutelats. 
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Annex 5. Versió final de l’instrument (Google Forms) 

Qüestionari per a professionals de l'educació secundaria 

implicats en l'acompanyament educatiu d'adolescents tutelats 

pel sistema de protecció a la infància 
 

El present qüestionari s’inclou en el marc del Treball Final del Màster de Psicopedagogia de la 

Universitat de Barcelona. 

 

La recerca tracta sobre l’experiència educativa dels i de les adolescents tutelats pel sistema de 

protecció a la infància i a l’adolescència, i que es troben escolaritzats en instituts d’educació secundària 

obligatòria. 

 

Els objectius de la recerca són: 

a) Caracteritzar els i les adolescents tutelats que s’atenen en l’educació secundària obligatòria. 

b) Identificar quines són les necessitats d’atenció i suport associades als processos d’escolarització 

d’aquest alumnat. 

c) Identificar quines són les necessitats de formació i suport específics percebudes pels i per les 

professionals de l'educació secundària en relació amb el col·lectiu. 

d) Explorar quins són els principals elements de millora i els principals reptes en l’educació secundària 

obligatòria que es poden beneficiar d’innovacions psicopedagògiques. 

 

El qüestionari s'adreça a tots els i les professionals implicats en l’atenció, acompanyament i suport 

educatiu en instituts d’educació secundària i que tinguin experiència amb el col·lectiu de joves tutelats 

pel sistema de protecció a la infància i a l’adolescència. Concretament a docents, tutors/es, 

orientadors/es educatius (psicopedagogs/gues), psicòlegs/gues educatius, i professionals externs dels 

serveis educatius de zona (SEZ) i/o específics (SEE). 

 

El següent qüestionari s’estructura en 6 dimensions d’anàlisi vinculades a la pràctica professional en 

relació a: 

 

1. Caracterització dels i de les adolescents tutelats. 

2. L’acollida al centre educatiu. 

3. La comunicació amb la família d’acollida o educadors/es del centre. 

4. La gestió i regulació del comportament i de les emocions. 

5. L’atenció i resposta educativa. 

6. El suport i formació específics rebuts. 

 

La informació recollida a partir d’aquest qüestionari serà utilitzada per a l’anàlisi estadística en la 

consecució dels objectius de recerca plantejats anteriorment i no per altres fins no justificats o aliens. 

Així mateix, la seva custòdia està subjecte a responsabilitat de la persona responsable del qüestionari 

(Judit Rabassa Parés) i a criteri de les bases ètiques en la recerca regides per la Universitat de 

Barcelona. 

 

La participació en aquest estudi es totalment voluntària. En qualsevol moment pot deixar de respondre 

el qüestionari. La resposta és completament anònima ja que la informació i les dades que es recopilen 

a partir del present qüestionari no permeten identificar personalment al seu participant en tant que no 

són reconegudes com a dades personals d’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de 

Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), en qualsevol cas, la 

informació es tractarà d’acord amb el la normativa legal en matèria de protecció de dades esmentada. 
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D’igual manera, es requereix la màxima sinceritat possible en la realització del qüestionari per tal de 

garantir la rigurositat en l’anàlisi i en les aportacions derivades de la recerca. 

 

Per a qualsevol dubte, pot posar-se en contacte amb la responsable de la present recerca, Judit 

Rabassa Parés, al següent correu: jrabaspa7@alumnes.ub.edu, i personalment, atendrà als seus 

dubtes. 

 

S’agraeix per endavant la seva participació! 

 

Judit Rabassa Parés 

Pedagoga 

Estudiant del Màster de Psicopedagogia en Orientació Educativa a Educació Secundària. 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Obtingut el graduat de l’ESO                 

Obtingut el certificat d’assistència 
d’ESO sense graduat 

                

Obtingut el graduat però més tard de 
l’etapa que correspondria 

                

No han obtingut el graduat de l’ESO 
ni el certificat d’assistència i 
abandonen l’institut 

                

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Sense mesures addicionals o 
intensives d’atenció a la diversitat 

                

Amb mesures i suports addicionals 
d’atenció educativa com per 
exemple, programes de diversificació 
curricular, projectes singulars, aules 
obertes, mesures d’acció tutorial 
específiques 

                

Amb mesures i suports intensius 
d’atenció a la diversitat com per 
exemple, Unitats d’Escolarització 
Compartida, Suports Intensius 
d’Escolarització Inclusiva  
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Annex 6. Sistema de categories de les anàlisis qualitatives 

Categoria Subcategoria Frases codificades 

Necessitats 

diferencials 

específiques de 

l’alumnat tutelat 

Vincles positius i segurs 

amb l’entorn 

“Sobretot agafar un vincle positiu amb algun referent al centre, és més necessari que en altres casos” 

(P6) 

 

“establecer un buen vínculo y sano con sus tutores” (P21) 

 

“un reforç positiu constant i percebre que hi ha algú que els escolta i se'n preocupa” (P10) 

Necessitats emocionals 

“El patiment emocional emmascara totes les altres necessitats i fa molt difícil treballar de forma 

sistemàtica. L’adolescència és un altre factor que ho empitjora” (P8). 

 

“Presenten molta inestabilitat emocional i inseguretat. Molts s’han sentit insegurs, tenen pors, etc. Tot una 

sèrie de circumstàncies que no afavoreix per res una construcció positiva de la seva personalitat, en el 

sentit de tenir habilitats i recursos per poder funcionar com la resta” (P19). 

 

 

Acompanyament i suport 

emocional 

“Se ha de incidir y priorizar el trabajo en su educación emocional y en habilidades sociales y cuidar 

aspectos como la autoimagen, autopercepción, autoconocimiento y autoestima que muchas veces 

aparecen muy dañad@s” (P21). 

 

“Requereixen d’un suport emocional i psicoterapèutic intensiu; tutories emocionalment properes que 

atenguin prioritàriament la part afectiva” (P18). 

 

“Aquesta labilitat i patiment emocional fa necessària una acció tutorial intensa i molt d’acompanyament 

emocional” (P9). 

Necessitats educatives 

“Problemes de rendiment escolar, d’habilitats d’atenció, de memòria, de llenguatge i de lectoescriptura 

[...]. Sobre tot, problemes del llenguatge, fet que te molt a veure amb el desenvolupament mental” (P19). 
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“Totes les dificultats a nivell emocional repercuteixen a nivell acadèmic, problemes en el rendiment per 

les dificultats que tenen d’atenció, de memòria, trastorns del llenguatge, van endarrerits amb les qüestions 

de l’escriptura i de la lectura, i el desenvolupament de llenguatge, [...] i si a part de tot això, afegeixes, 

canvis les dificultats a nivell educatiu es veuen més afectades” (P19). 

 

Acollida a l’institut 

de l’alumnat tutelat 

Posar a l’adolescent al 

centre de totes les 

accions 

“En relació als canvis d’institut quan l’adolescent entra a una nova família d’acollida o a un centre 

residencial, si es fan amb un bon acompanyament, posant al centre de totes les accions a l’adolescent, 

no tenen perquè ser traumàtics. De tots els adults que l’envolten i que l’assisteixen, l’ha d’acompanyar el 

que ha aconseguit connectar millor amb l’adolescent” (P19). 

Característiques del 

procés d’acollida 

“Primer ha de tenir un bon acoblament en la seva nova realitat familiar, i anar treballant per incorporar-lo 

en el nou institut, i trobades amb el tutor o tutora de l’institut per a que conegui la situació de l’alumne, fer 

un anàlisi de necessitats, amb el fi de planificar una immersió gradual en base a les necessitats que 

presenti, i després oferir tots els suports que calguin per anar agafant el ritme. Com a mínim ha de sentir-

se segur i que hi hagi algú que estigui pendent” (P19).  

 

“L’acollida ha de ser gradual i fer-li fer les coses que se sap segur que sap fer perquè pugui demostrar 

que sap fer alguna cosa i vagi guanyant confiança vers les seves capacitats, afavorint una actitud positiva 

al llarg de l’adaptació i evitant frustració i baixa autoestima” (P19). 

Fases en l’escolarització 

de l’alumnat tutelat 

“L’acollida és un element molt important per una persona, després ve la part d’implicació i d’assentament 

i després com preparem la sortida, són quatre fases fonamentals, i cada fase te uns objectius de fase 

però les i els professionals  tenen funcions específiques en cadascuna de les fases i això és 

imprescindible” (P19). 

Relació acollidors, 

professionals del 

sistema de 

protecció i institut 

Tendències en relació 

als motius pels quals es 

convoquen les trobades 

“les trobades amb els guardadors de l’adolescent tendeixen a donar-se principalment quan hi ha 

situacions conflictives o problemàtiques sovint relacionades amb el comportament” (P19). 

 

Temàtiques treballades 

en les reunions 

“Todos los puntos anteriores se trabajan y se aplican de forma continua. No en todas las reuniones se 

tratan los mismos aspectos con la misma profundidad, pero siempre se tienen en cuenta. estas temáticas 

están siempre presentes en las reuniones” (P21). 

Necessitat d’una 

atenció diferencial a 

nivell conductual i 

Justificacions 

“La vulnerabilitat d'aquests alumnes en aquesta edat necessiten que calgui fins i tot per a molts, recursos 

intensius” (P1). 
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emocional dels i de 

les adolescents 

tutelats 

“Sí ho requereixen, ja que les necessitats són extremes si ho comparem amb les dels seus companys” 

(P8).  

 

“La seva situació generalment és molt dura i necessita un recolzament i acompanyament directe des del 

centre de secundària” (P20). 

 

“Debemos priorizar la atención a nivel emocional ya que es donde sufren la mayoría de las carències” 

(P21). 

Accions i bones 

pràctiques d’atenció 

emocional 

“Si existe un buen vínculo con el docente, y se consigue un equilibrio emocional positivo, el resto de las 

metas y dimensiones son mucho más accesibles y alcanzables para este tipo de alumnos. La mayoría 

de las conductas disruptivas desaparecen o mejoran de forma espectacular si no existen carencias o 

vacíos a nivel emocional” (P21). 

Coordinacions amb els 

agents de suport 

“S’han de posar en marxa totes les coordinacions que calguin, per exemple quan una família porta el seu 

fill al CSMIJ, seria necessari que el tutor de l’escola hi pogués assistir, doncs aquí passa el mateix, si 

tenen una reunió amb l’EAIA, doncs que el tutor de l’escola pugui coordinar-se amb l’EAIA” (P19). 

Necessitat d’un 

atenció diferencial a 

nivell educatiu 

Justificacions 

“Per la seva vulnerabilitat, si, cal fer servir més que mai tècniques d'escolta activa i empatia” (P1) 

 

“en general són alumnes amb unes carències emocionals i educatives molt grans” (P20) 

 

“Sí que en requereixen ja que presenten problemes en el rendiment per les dificultats que tenen d’atenció, 

de memòria, molts trastorns del llenguatge, van endarrerits amb les qüestions de l’escriptura i de la 

lectura, i el desenvolupament de llenguatge” (P19). 

 

“Depende de cada caso, no se puede generalizar. En nuestros casos sí la han requerido. Uno de ellos 

por trastornos de conducta y otro de ellos escolarizado en SIEI” (P21). 

 

 

Paper de l’institut en 

l’atenció a les 

necessitats específiques 

“Pels adolescents que han passat tot això, l’escola ha de prendre un caràcter de compensació de les 

desigualtats i posar la igualtat d’oportunitats com el punt de sortida. [...] L’educació és un dret fonamental 

que t’obre les portes a un altre dret, aconsegueixen noves oportunitats en el futur (món laboral, 

independència, etc.), cal una educació crítica per a que els persones siguin responsables, autònomes per 

prendre decisions, és fonamental, si no hi ha això no avançarem” (P19). 
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Formació i recursos 

específics rebuts i 

necessitats de 

suport i formació 

percebudes pels i 

per les 

professionals de 

l’educació 

secundària 

Contingut de les 

formacions rebudes en 

relació al col·lectiu 

d’adolescents tutelats 

“Coordinacions periòdiques amb EAIA; amb voluntat dels professionals d'assessorar-nos com EAP per a 

poder fer de xarxa i d'antena de possibles cassos nous” (P1). 

 

“Aspectes administratius, legislatius que emmarca el sistema de protecció i conseqüències en el 

desenvolupament emocional, social i cognitiu dels joves” (P9). 

 

“Una assignatura al Màster de formació del professorat on ens parlaven de l'aprenentatge. Una part va 

ser sobre alumnes amb NEE, i ens van parlar d'alumnes tutelats” (P13). 

 

“Formació Aula d'Acollida (curset) i xerrades al centre (EAP, CREDA)” (P20). 

 

“Les formacions rebudes han estat per part dels EAP en relació a l’atenció al col·lectiu d’adolescents 

tutelats” (P7). 

 

“Especialistas en trastornos de conducta. Durante tres años he participado en la Comunidad educativa 

SIEI organizado por el EAP i Servei Educatiu” (P21). 

 

“Muy interesante el intercambio de experiencias entre los diferentes SIEI de nuestra zona, así como las 

conferencias ofrecidas por diferentes especialistes” (P21). 

Propostes i 

elements de millora 

en relació a 

l’atenció i 

acompanyament 

que s’ofereix al 

col·lectiu des dels 

instituts d’educació 

secundària 

Reforçar el treball en 

xarxa amb els agents del 

territori 

“Aniria sempre en el sentit de xarxa i des de l'INS (tutors, companys, etc.) han de comprendre que són 

molt importants per l'adequada socialització d'aquests alumnes en aquesta etapa tan complexa de la seva 

vida, sense referents paterns clars i propers” (P1). 

 

“Calen més coordinacions amb els agents i departaments socials per tal d’ajustar la resposta educativa a 

la situació i característiques del col·lectiu d’adolescents tutelats (DGAIA, EAIA, ICIF, etc.)” (P14). 

 

“Incrementar la coordinació entre els agents educatius (instituts, serveis educatius, etc.) i els agents 

socials (EAIA, DGAIA, etc.)” (P19). 

Intensificar els 

mecanismes d’orientació 

“L'atenció a aquest col·lectiu sovint queda reduïda a l'etapa educativa obligatòria, i una vegada 

compleixen la majoria d'edat, esdevenen invisibles a ulls del sistema. Com a proposta de millora, caldria 
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i acompanyament en la 

transició a la vida adulta 

de l’adolescent tutelat 

intensificar els mecanismes i recursos d'orientació educativa en relació a la transició acadèmica i 

professional, i a la transició al mon laboral i vida adulta. Cal assegurar a aquestes i aquestes joves un 

projecte vital satisfactori per tal que puguin afrontar les exigències del mon social i adult en el futur, amb 

oportunitats d'èxit i d'integració en la societat actual” (P14). 

Formació específica als 

professionals de 

l’educació secundària 

que atenen a nivell 

educatiu a adolescents 

tutelats pel sistema de 

protecció a la infància i a 

l’adolescència 

“Formació específica las mestres mitjançant xerrades, portes obertes dels centres tutelats” (P11). 

 

“Calen cursos de formació específics als professionals de l’educació secundària en relació a l’atenció, 

acompanyament i resposta des dels instituts a l’adolescent tutelat” (P22). 

 

“Formació en eines per poder ajudar a nivell emocional i com afrontar si ens expliquen qualsevol cas de 

maltractament ja que no sabria com poder aconsellar i/o ajudar” (P13). 

 

“Formació i suport en la gestió de les emocions i en les dificultats socioemocionals dels i de les 

adolescents tutelats que es troben en els instituts d’educació secundària” (P20). 

 

“Les realitats van canviant, apareixen noves necessitats i nous reptes, per tant promoure la formació 

permanent del professorat és clau en aquest aspecte, així com també que hi hagi canvis en les 

metodologies docents, i posar en marxa sistemes col·laboratius i cooperatius per a que els docents entre 

ells puguin treballar per resoldre entre ells els problemes, davant de qualsevol situació, [...]. En aquesta 

línia, plantejaria fer “comunitats de pràctica” entre professionals de diferents instituts de secundària sobre 

un tema o problemàtica sobre el qual treballin conjuntament per intentar resoldre-ho” (P19). 

Intensificar 

l’acompanyament 

emocional d’aquest 

alumnat des dels 

instituts d’educació 

secundària 

“A més a més, en relació a l'acompanyament educatiu que se'ls hi ofereix, aquests joves arriben a l'institut 

amb dificultats emocionals i conductuals significatives (en algunes més que en d'altres) per lo que 

requereixen un acompanyament emocional i conductual més intens. La realitat en els centres no és 

aquesta, l'atenció a les necessitats específiques d'aquests alumnes (a nivell emocional, social, cognitiva 

i conductual) avui dia segueix sent escassa, superficial o molt esporàdica” (P14). 

 

“Els instituts necessiten un pla d’acció tutorial inclòs dins del projecte educatiu de centre, que expliquessin 

com es plantegen les tutories, el sentit que prenen les tutories individuals i grupals, un pla d’acció tutorial 

que reguli l’acompanyament emocional i conductual d’aquest alumnat per part dels professionals de 

l’institut” (P19). 
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Promoure el disseny i ús 

de materials més 

inclusius per treballar 

amb l’alumnat en 

situació de tutela pel 

sistema de protecció 

“Nos falta adecuaciones y disponibilidad de materiales para trabajar con estos alumnos. [...] Muchas 

veces trabajamos a unos niveles inferiores al grupo edad del adolescente, se aplican adaptaciones muy 

significativas, en estos casos, no es grato para el adolescente ni para su autoestima y autoimagen el 

trabajar con materiales que explicitan que pertenecen a un nivel inferior” (P21). 

Promoure una major 

flexibilitat dins del 

sistema educatiu en 

l’elaboració de projectes 

integrals personalitzats 

per a l’alumnat 

d’educació secundària 

en situació de tutela 

“Tant en el sistema de protecció com el sistema d’educació el nucli és la manca de flexibilitat que hi ha, 

hi ha una tendència a protocol·litzar tots els processos i situacions […] Fem un projecte integral, i dinàmic, 

s’haurien de fer tots aquests projectes educatius individualitzats i ad hoc en el moment en que l’adolescent 

arriba a l’institut, després progressivament anar adaptant-lo a les vivències, experiències i progrés de 

l’alumne” (P19).  

 

  

Promoure la participació 

de l'adolescent tutelat 

per a la millora del 

sistema educatiu 

“Cal afavorir entorns de participació d’aquests joves per tal d’activar mecanismes per a la millora del 

sistema educatiu en aquest sentit, són les seves vivències les que ens ofereixen una imatge de com està 

funcionant el sistema educatiu actualment” (P19). 
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Annex 7 . Indicadors estadístics descriptius de la dimensió caracterització de la mostra de professionals 

 
Taula 8 

Taula resum d'indicadors estadístics descriptius de la dimensió caracterització de la mostra de professionals 

 
N Mínim Máximo Suma Mitjana 

Desv. 

Desviació Asimetria Curtosis 

estadístic Estadístic Estadístic Estadístic Estadístic Estadístic Estadístic Desv. Error Estadístic Desv. Error 

Sexe 23 1 2 28 1,22 ,422 1,468 ,481 ,161 ,935 

Anys d'experiència en 

l'etapa d'educació 

secundària 

22 1 6 70 3,18 1,532 ,189 ,491 -,639 ,953 

Experiència professional 

segons la tipologia 

d'acolliment 

23 1 4 59 2,57 ,728 -,634 ,481 ,253 ,935 

Número d'adolescents 

tutelats per professional 

21 1 30 162 7,71 7,404 1,823 ,501 3,261 ,972 

N válido (por lista) 20          

 
  



   

 

Annex 8. Dades sobre indicadors d’escolarització dels adolescents tutelats 

escolaritzats en centres d’educació secundària  

Taula 9 

Dades sobre indicadors d'escolarització dels adolescents tutelats escolaritzats en centres d'educació 
secundària 

Variables 

Nº 
d’adolescents 

tutelats 
(aprox) 

Procedència geogràfica 

Adolescents tutelats de nacionalitat espanyola 69 

Adolescents tutelats de procedència estrangera 73 

Procedència escolar prèvia 

Adolescents tutelats escolaritzats en el mateix centre arrel de la mesura 
d'acolliment 

97 

Adolescents tutelats escolaritzats en un centre diferent arrel de la mesura 
d'acolliment 

40 

Idoneïtat de l’etapa educativa segons l’edat 

Adolescents tutelats que es troben en el nivell educatiu que correspon per edat 71 

Adolescents tutelats que es troben en un nivell educatiu inferior al que correspon 
per edat 

62 

Avaluació i promoció del curs 

Adolescents tutelats que no superen l'avaluació del curs i no promocionen 46 

Adolescents tutelats que promocionen de curs però amb assignatures pendents 56 

Adolescents tutelats que promocionen de curs sense assignatures pendents 40 

Graduació i obtenció de certificats de superació de l’etapa educativa (ESO) 

Adolescents tutelats que obtenen el graduat de l'ESO 54 

Adolescents tutelats que obtenen el Certificat d'Assistència a l'ESO 45 

Adolescents tutelats que obtenen el graduat de l'ESO més tard de l'edat que els 
correspondria 

43 

Adolescents tutelats que abandonen l'ESO 35 

Mesures d’atenció educativa aplicades per a l’obtenció de certificats de graduació de l’etapa 

Adolescents tutelats que han aconseguit el graduat de l'ESO sense mesures 
addicionals o intensives d'atenció a la diversitat 

17 

Amb mesures addicionals d'atenció a la diversitat com per exemple, programes 
de diversificació curricular, projectes singulars, aules obertes, mesures d'acció 
tutorial específiques. 

67 

Amb mesures intensives d'atenció a la diversitat com per exemple, Unitats 
d'Escolarització Compartida, Suports Intensius d'Escolarització Inclusiva. 

46 

N Vàlid 19 

Perduts 4 



   

 

Annex 9. Estadístics descriptius de la variable grau de rendiment en les àrees curriculars 

 

Taula 10  

Estadístics descriptius de la variable grau de rendiment en les àrees curriculars 

 

 

Grau rendiment en 

comprensió 

lectora 

Grau de rendiment 

en Matemàtiques 

Grau de rendiment 

en Ciències 

Grau de rendiment 

en Llengües 

estrangeres 

N Vàlid 20 20 20 20 

Perduts 3 3 3 3 

Mitjana 3,50 3,55 3,45 3,25 

Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 

Moda 3 3 3a 2 

Desv. Desviació 1,670 1,538 1,191 1,585 

Variància 2,789 2,366 1,418 2,513 

Asimetria ,753 ,378 1,274 ,864 

Error estàndard d’asimetria ,512 ,512 ,512 ,512 

Curtosis ,260 ,176 3,039 ,122 

Error estàndard de curtosis ,992 ,992 ,992 ,992 

a.Existeixen múltiples modes. Es mostra el valor més petit.  
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Annex 10. Estadístics descriptius de les variables de la dimensió de desenvolupament emocional i conductual 

 
Taula 11  

Estadístics descriptius de les variables de la dimensió de desenvolupament emocional i conductual 

 

Autocontrol i 

regulació de les 

emocions Acceptació de l'error 

Confiança i 

autoestima 

Motivació i 

entusiasme per 

l'aprenentatge 

Autocontrol i 

inhibició la conducta 

Conductes 

adequades a l’etapa 

de desenvolupament 

en la que es troba. 

N Vàlid 20 20 20 20 20 20 

Perduts 3 3 3 3 3 3 

Mitjana 2,75 2,70 2,60 3,10 2,70 3,35 

Mediana 2,50 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 

Moda 2 3 2 3 3 4 

Desv. Desviació 1,803 1,867 1,729 1,744 1,922 1,872 

Variància 3,250 3,484 2,989 3,042 3,695 3,503 

Asimetria ,475 ,648 ,559 ,095 ,376 ,288 

Error estàndard d’asimetria ,512 ,512 ,512 ,512 ,512 ,512 

Curtosis ,095 ,237 -,144 ,232 -,275 -,438 

Error estàndard de curtosis ,992 ,992 ,992 ,992 ,992 ,992 
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Annex 11. Estadístics descriptius de les variables de la dimensió de desenvolupament interpersonal 

 
Taula 12 

Estadístics descriptius de les variables de la dimensió de desenvolupament interpersonal 

 

Conductes 

prosocials i pols de 

sociabilitat estables i 

equilibrats. 

Establiment de 

relacions 

interpersonals 

positives. 

Gestió positiva dels 

conflictes amb els 

altres 

Establiment de 

vincles segurs amb 

els adults del centre 

educatiu 

Establiment de 

vincles segurs amb 

el grup d'iguals. 

Acceptació per part 

del grup d'iguals. 

N Vàlid 20 20 20 20 20 20 

Perduts 3 3 3 3 3 3 

Mitjana 2,85 3,70 3,10 3,75 3,85 3,85 

Mediana 3,00 4,00 2,00 4,00 3,50 3,50 

Moda 3 4 2 4 5 3 

Desv. Desviació 1,725 1,780 1,889 1,888 1,663 1,694 

Variància 2,976 3,168 3,568 3,566 2,766 2,871 

Asimetria ,393 ,319 ,517 -,277 ,111 ,188 

Error estàndard d’asimetria ,512 ,512 ,512 ,512 ,512 ,512 

Curtosis ,555 -,559 -,521 -,541 -1,017 -1,042 

Error estàndard de curtosis ,992 ,992 ,992 ,992 ,992 ,992 
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Annex 12. Estadístics descriptius de les variables del grau de desenvolupament en la dimensió cognitiva 

 
Taula 13  

Estadístics descriptius de les variables del grau de desenvolupament en la dimensió cognitiva 

 Capacitat d'atenció. 

Capacitat de reflexionar 

abans d’actuar o per 

preveure els errors 

abans de cometre’ls. 

Maduresa i 

desenvolupament 

cognitiu  respecte del 

seu grup d’iguals. 

Capacitat en el 

desplegament de les 

funcions executives. 

Desenvolupament del 

llenguatge 

N Vàlid 20 20 20 20 19 

Perduts 3 3 3 3 4 

Mitjana 3,55 2,85 3,55 3,25 3,84 

Mediana 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 

Moda 2a 3 2 3 3 

Desv. Desviació 1,701 2,007 1,761 1,773 1,834 

Variància 2,892 4,029 3,103 3,145 3,363 

Asimetria ,725 ,532 ,711 ,523 ,441 

Error estàndard d’asimetria ,512 ,512 ,512 ,512 ,524 

Curtosis -,074 ,211 -,462 ,673 -,968 

Error estàndard de curtosis ,992 ,992 ,992 ,992 1,014 

a. Existeixen múltiples maneres. Es mostra el valor més petit. 
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Annex 13. Resultats de la proba de contrast no paramètrica de Kruskall – Wallis (Rol professional per variables de les dimensions 

emocional, conductual, interpersonal i cognitiu 

 
Ho: La distribució del grau de desenvolupament de les dimensions emocional, conductual i interpersonal en els adolescents tutelats és la mateixa entre 
les categories de rol professional. 
 
H1: Hi ha diferències entre les puntuacions en el grau de desenvolupament en les dimensions emocional, conductual i interpersonal dels adolescents 
tutelats segons el rol professional. 

 

Taula 14  

Taula resum de contrasts d’hipòtesis de la proba de contrast no paramètrica de Kruskal – Wallis per a més de dues mostres independents 

 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 La distribución de Autocontrol i regulaió de les emocions es la misma entre categorías de Rol 

professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,819 Conserve la hipótesis 

nula. 

2 La distribución de Acceptació de l'error es la misma entre categorías de Rol professional. Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,661 Conserve la hipótesis 

nula. 

3 La distribución de Confiança i autoestima es la misma entre categorías de Rol professional. Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,467 Conserve la hipótesis 

nula. 

4 La distribución de Motivació i entusiasme per l'aprenentatge es la misma entre categorías de 

Rol professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,997 Conserve la hipótesis 

nula. 

5 La distribución de Autocontrol i inhibició la conducta es la misma entre categorías de Rol 

professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,687 Conserve la hipótesis 

nula. 

6 La distribución de Conductes adequades a l’etapa de desenvolupament en la que es troba. 

es la misma entre categorías de Rol professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,893 Conserve la hipótesis 

nula. 

7 La distribución de Conductes prosocials i pols de sociabilitat estables i equilibrats. es la 

misma entre categorías de Rol professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,558 Conserve la hipótesis 

nula. 

8 La distribución de Establiment de relacions interpersonals positives. es la misma entre 

categorías de Rol professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,750 Conserve la hipótesis 

nula. 

9 La distribución de Gestió positiva dels conflictes amb els altres es la misma entre categorías 

de Rol professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,799 Conserve la hipótesis 

nula. 

10 La distribución de Establiment de vincles segurs amb els adults del centre educatiu es la 

misma entre categorías de Rol professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,859 Conserve la hipótesis 

nula. 
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11 La distribución de Establiment de vincles segurs amb el grup d'iguals. es la misma entre 

categorías de Rol professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,997 Conserve la hipótesis 

nula. 

12 La distribución de Acceptació per part del grup d'iguals. es la misma entre categorías de Rol 

professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,931 Conserve la hipótesis 

nula. 

13 La distribución de Capacitat d'atenció. es la misma entre categorías de Rol professional. Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,653 Conserve la hipótesis 

nula. 

14 La distribución de Capacitat de reflexionar abans d’actuar o per preveure els errors abans de 

cometre’ls. es la misma entre categorías de Rol professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,863 Conserve la hipótesis 

nula. 

15 La distribución de Maduresa i desenvolupament cognitiu  respecte del seu grup d’iguals. es la 

misma entre categorías de Rol professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,726 Conserve la hipótesis 

nula. 

16 La distribución de Capacitat en el desplegament de les funcions executives. es la misma 

entre categorías de Rol professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,955 Conserve la hipótesis 

nula. 

17 La distribución de Desenvolupament del llenguatge es la misma entre categorías de Rol 

professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,828 Conserve la hipótesis 

nula. 

18 La distribución de Orienta i planteja a l’alumne/a  estratègies d’autoregulació emocional. es la 

misma entre categorías de Rol professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,635 Conserve la hipótesis 

nula. 

19 La distribución de Ofereix espais d'escolta activa quan observa que hi ha necessitat encara 

que no ho hagi demanat el jove. es la misma entre categorías de Rol professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,511 Conserve la hipótesis 

nula. 

20 La distribución de Practica l’escolta activa quan li ho sol·licita l’alumne/a. es la misma entre 

categorías de Rol professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,368 Conserve la hipótesis 

nula. 

21 La distribución de Ofereix ajuda i suport en situacions emocionalment rellevants per 

l’alumne/a per a que aprengui a canalitzar i gestionar les emocions i així pugui tornar a 

reprendre les activitats acadèmiques amb normalitat. es la misma entre categorías de Rol 

professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,256 Conserve la hipótesis 

nula. 

22 La distribución de Es mostra disponible i proper/a en el moment d’oferir-los ajuda, guiar-los i 

brindar-los suport en l’afrontament de dificultats. es la misma entre categorías de Rol 

professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,257 Conserve la hipótesis 

nula. 

23 La distribución de Fa ús de l’observació per tal de detectar i actuar en les situacions que 

generen malestar al/ a la jove i les quals provoquen reaccions emocionals intenses. es la 

misma entre categorías de Rol professional. 

Prueba de Kruskal-Wallis para muestras 

independientes 

,696 Conserve la hipótesis 

nula. 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,050. 

  



Judit Rabassa Parés 

Treball Final de Màster 

139 

 

Annex 14. Resultats de la proba de contrast no paramètrica de Kruskall – Wallis (grau d’autoestima - variables de les dimensions 

emocional, conductual, interpersonal i cognitiu) 

Taula 15 

 Resum de contrastos d'hipòtesis (grau d'autoestima - grau de desenvolupament dimensions emocional, conductual, interpersonal i cognitiva) 

Resumen de contrastes de hipótesis 

 Hipótesis nula Prueba Sig. Decisión 

1 La distribución de Autocontrol i regulaió de les emocions es la misma entre categorías de Grau 

d'autoestima. 

Prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes 

,019 Rechace la hipótesis 

nula. 

2 La distribución de Acceptació de l'error es la misma entre categorías de Grau d'autoestima. Prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes 

,042 Rechace la hipótesis 

nula. 

3 La distribución de Confiança i autoestima es la misma entre categorías de Grau d'autoestima. Prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes 

,004 Rechace la hipótesis 

nula. 

4 La distribución de Motivació i entusiasme per l'aprenentatge es la misma entre categorías de Grau 

d'autoestima. 

Prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes 

,074 Conserve la hipótesis 

nula. 

5 La distribución de Autocontrol i inhibició la conducta es la misma entre categorías de Grau 

d'autoestima. 

Prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes 

,083 Conserve la hipótesis 

nula. 

6 La distribución de Conductes adequades a l’etapa de desenvolupament en la que es troba. es la 

misma entre categorías de Grau d'autoestima. 

Prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes 

,019 Rechace la hipótesis 

nula. 

7 La distribución de Conductes prosocials i pols de sociabilitat estables i equilibrats. es la misma entre 

categorías de Grau d'autoestima. 

Prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes 

,541 Conserve la hipótesis 

nula. 

8 La distribución de Establiment de relacions interpersonals positives. es la misma entre categorías de 

Grau d'autoestima. 

Prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes 

,028 Rechace la hipótesis 

nula. 

9 La distribución de Gestió positiva dels conflictes amb els altres es la misma entre categorías de Grau 

d'autoestima. 

Prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes 

,050 Rechace la hipótesis 

nula. 

10 La distribución de Establiment de vincles segurs amb els adults del centre educatiu es la misma entre 

categorías de Grau d'autoestima. 

Prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes 

,083 Conserve la hipótesis 

nula. 

11 La distribución de Establiment de vincles segurs amb el grup d'iguals. es la misma entre categorías de 

Grau d'autoestima. 

Prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes 

,039 Rechace la hipótesis 

nula. 

12 La distribución de Acceptació per part del grup d'iguals. es la misma entre categorías de Grau 

d'autoestima. 

Prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes 

,053 Conserve la hipótesis 

nula. 

13 La distribución de Capacitat d'atenció. es la misma entre categorías de Grau d'autoestima. Prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes 

,007 Rechace la hipótesis 

nula. 
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14 La distribución de Capacitat de reflexionar abans d’actuar o per preveure els errors abans de 

cometre’ls. es la misma entre categorías de Grau d'autoestima. 

Prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes 

,043 Rechace la hipótesis 

nula. 

15 La distribución de Maduresa i desenvolupament cognitiu  respecte del seu grup d’iguals. es la misma 

entre categorías de Grau d'autoestima. 

Prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes 

,009 Rechace la hipótesis 

nula. 

16 La distribución de Capacitat en el desplegament de les funcions executives. es la misma entre 

categorías de Grau d'autoestima. 

Prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes 

,009 Rechace la hipótesis 

nula. 

17 La distribución de Desenvolupament del llenguatge es la misma entre categorías de Grau 

d'autoestima. 

Prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes 

,032 Rechace la hipótesis 

nula. 

Se muestran significaciones asintóticas. El nivel de significación es de ,050. 

 

Taula 16 

Comparacions per parelles: autocontrol i regulació de les emocions entre grau d'autoestima 

Sample 1-Sample 2 

Estadístico de 

prueba Desv. Error 

Desv. Estadístico 

de prueba Sig. Sig. ajustadaa 

Autoestima baixa-

Autoestima normal 

-5,910 3,371 -1,753 ,080 ,239 

Autoestima baixa-

Autoestima elevada 

-9,827 3,998 -2,458 ,014 ,042 

Autoestima normal-

Autoestima elevada 

-3,917 4,805 -,815 ,415 1,000 

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales. 

 Se visualizan las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,05. 

a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas. 
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Taula 17  

Comparacions per parelles: Grau d’autoestima - Acceptació de l'error 

Sample 1-Sample 2 

Estadístico de 

prueba Desv. Error 

Desv. Estadístico 

de prueba Sig. Sig. ajustadaa 

Autoestima baixa-

Autoestima normal 

-3,487 3,357 -1,039 ,299 ,897 

Autoestima baixa-

Autoestima elevada 

-9,654 3,981 -2,425 ,015 ,046 

Autoestima normal-

Autoestima elevada 

-6,167 4,785 -1,289 ,197 ,592 

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales. 

 Se visualizan las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,05. 

a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas. 

 
Taula 18  

Comparacions per parelles: Grau autoestima - conductes adequades a l'etapa de desenvolupament en que es troba 

Sample 1-Sample 2 

Estadístico de 

prueba Desv. Error 

Desv. Estadístico 

de prueba Sig. Sig. ajustadaa 

Autoestima baixa-

Autoestima normal 

-6,077 3,359 -1,809 ,070 ,211 

Autoestima baixa-

Autoestima elevada 

-9,577 3,983 -2,404 ,016 ,049 

Autoestima normal-

Autoestima elevada 

-3,500 4,787 -,731 ,465 1,000 

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales. 

 Se visualizan las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,05. 

a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas. 
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Taula 19  

Comparacions per parelles: Grau d'autoestima - Establiment de relacions interpersonals positives 

Sample 1-Sample 2 

Estadístico de 

prueba Desv. Error 

Desv. Estadístico 

de prueba Sig. Sig. ajustadaa 

Autoestima baixa-

Autoestima normal 

-4,718 3,371 -1,399 ,162 ,485 

Autoestima baixa-

Autoestima elevada 

-9,885 3,998 -2,472 ,013 ,040 

Autoestima normal-

Autoestima elevada 

-5,167 4,805 -1,075 ,282 ,847 

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales. 

 Se visualizan las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,05. 

a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas. 

 
Taula 20  

Comparacions per parelles: Grau d'autoestima -  Gestió positiva dels conflictes amb els altres 

Sample 1-Sample 2 

Estadístico de 

prueba Desv. Error 

Desv. Estadístico 

de prueba Sig. Sig. ajustadaa 

Autoestima baixa-

Autoestima normal 

-3,244 3,317 -,978 ,328 ,985 

Autoestima baixa-

Autoestima elevada 

-9,327 3,934 -2,371 ,018 ,053 

Autoestima normal-

Autoestima elevada 

-6,083 4,728 -1,287 ,198 ,595 

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales. 

 Se visualizan las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,05. 

a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas. 
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Taula 21  

Comparacions per parelles: Grau d'autoestima - Establiment de vincles segurs amb el grup d'iguals 

Sample 1-Sample 2 

Estadístico de 

prueba Desv. Error 

Desv. Estadístico 

de prueba Sig. Sig. ajustadaa 

Autoestima baixa-

Autoestima normal 

-4,064 3,330 -1,220 ,222 ,667 

Autoestima baixa-

Autoestima elevada 

-9,481 3,949 -2,401 ,016 ,049 

Autoestima normal-

Autoestima elevada 

-5,417 4,746 -1,141 ,254 ,761 

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales. 

 Se visualizan las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,05. 

a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas. 

 
Taula 22  

Comparacions per parelles: Grau d'autoestima - Capacitat d'atenció 

Sample 1-Sample 2 

Estadístico de 

prueba Desv. Error 

Desv. Estadístico 

de prueba Sig. Sig. ajustadaa 

Autoestima baixa-

Autoestima normal 

-6,974 3,292 -2,119 ,034 ,102 

Autoestima baixa-

Autoestima elevada 

-10,308 3,904 -2,641 ,008 ,025 

Autoestima normal-

Autoestima elevada 

-3,333 4,691 -,711 ,477 1,000 

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales. 

 Se visualizan las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,05. 

a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas. 
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Taula 23  

Comparacions per parelles: Capacitat de reflexionar abans d'actuar o per preveure els errors abans de cometre'ls 

Sample 1-Sample 2 

Estadístico de 

prueba Desv. Error 

Desv. Estadístico 

de prueba Sig. Sig. ajustadaa 

Autoestima baixa-

Autoestima normal 

-3,487 3,364 -1,037 ,300 ,900 

Autoestima baixa-

Autoestima elevada 

-9,654 3,990 -2,420 ,016 ,047 

Autoestima normal-

Autoestima elevada 

-6,167 4,795 -1,286 ,198 ,595 

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales. 

 Se visualizan las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,05. 

a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas. 

 

Taula 24  

Comparacions per parelles: Grau d'autoestima - maduresa i desenvolupament cognitiu respecte al grup d'iguals 

Sample 1-Sample 2 

Estadístico de 

prueba Desv. Error 

Desv. Estadístico 

de prueba Sig. Sig. ajustadaa 

Autoestima baixa-

Autoestima normal 

-6,769 3,355 -2,017 ,044 ,131 

Autoestima baixa-

Autoestima elevada 

-10,269 3,979 -2,581 ,010 ,030 

Autoestima normal-

Autoestima elevada 

-3,500 4,782 -,732 ,464 1,000 

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales. 

 Se visualizan las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,05. 

a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas. 
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Taula 25  

Comparacions per parelles: Capacitat de desplegament de les funcions executives 

Comparaciones por parejas de Grau d'autoestima 

Sample 1-Sample 2 

Estadístico de 

prueba Desv. Error 

Desv. Estadístico 

de prueba Sig. Sig. ajustadaa 

Autoestima baixa-

Autoestima normal 

-6,769 3,343 -2,025 ,043 ,129 

Autoestima baixa-

Autoestima elevada 

-10,269 3,964 -2,591 ,010 ,029 

Autoestima normal-

Autoestima elevada 

-3,500 4,764 -,735 ,463 1,000 

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales. 

 Se visualizan las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,05. 

a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas. 

 
Taula 26  

Comparacions per parelles: Grau d'autoestima - Desenvolupament del llenguatge 

Sample 1-Sample 2 

Estadístico de 

prueba Desv. Error 

Desv. Estadístico 

de prueba Sig. Sig. ajustadaa 

Autoestima baixa-

Autoestima normal 

-4,167 3,199 -1,302 ,193 ,578 

Autoestima baixa-

Autoestima elevada 

-9,333 3,785 -2,466 ,014 ,041 

Autoestima normal-

Autoestima elevada 

-5,167 4,524 -1,142 ,253 ,760 

Cada fila prueba la hipótesis nula que las distribuciones de la Muestra 1 y la Muestra 2 son iguales. 

 Se visualizan las significaciones asintóticas (pruebas bilaterales). El nivel de significación es de ,05. 

a. Los valores de significación se han ajustado mediante la corrección Bonferroni para varias pruebas. 
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Annex 15. Estadístics descriptius de les variables relacionades amb les pràctiques i accions d’acollida a l’alumnat tutelat 

 
Taula 27  

Estadístics descriptius de les variables relacionades amb les pràctiques i accions d’acollida a l’alumnat tutelat 

 

Entrevista 

inicial amb 

la família 

d’acollida o 

educadors/e

s del centre 

per establir 

acords 

sobre el 

nivell 

educatiu de 

l’alumne/a 

i/o recollir 

informació 

sobre 

l’alumne/a. 

Present

ar el 

centre 

educatiu 

i la 

ubicació 

concreta 

de 

l’alumne 

en 

aquest. 

Informar a 

la família 

d’acollida o 

educadors/e

s del centre 

sobre el 

procés de 

valoració i 

avaluació 

inicial de 

l’alumne/a i 

les seves 

finalitats. 

Informar 

i 

preparar 

al grup 

d’iguals 

abans de 

l’arribada 

de 

l’alumne/

a  l’aula. 

Presenta

r a 

l’alumne/

a acollit 

al grup 

d’iguals. 

Implement

ar 

estratègies 

per afavorir 

la 

integració i 

inclusió a 

l'aula i al 

centre. 

Realitza

r una 

avaluaci

ó inicial 

de 

l’alumne

. 

Disseny 

d’un Pla 

Individualitz

at ajustat a 

les 

capacitats i 

necessitats 

del/ de la 

jove. 

Seguiment de 

l'evolució de 

l'alumne/a en 

coordinació amb 

la família 

d’acollida/educado

rs o educadores, 

i/o altres 

professionals 

(interns i externs) 

de l’evolució de 

l’alumne/a al 

centre. 

Adaptació de 

la jornada 

lectiva de 

l'alumne/a 

segons les 

necessitats i 

les 

circumstànci

es de 

l'acollida. 

Assignaci

ó d'un 

alumne/a 

mentor 

que 

l'ajudi en 

l'adaptaci

ó al 

centre i a 

l'aula. 

Tutories 

individualitzad

es amb 

l'orientador/a 

educatiu i/o 

amb el/la 

tutor/a de 

referència. 

N Vàlid 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Perdut

s 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Mitjana 6,05 5,29 5,81 3,62 4,38 4,76 4,95 5,19 5,76 4,43 3,81 5,62 

Mediana 7,00 6,00 6,00 4,00 5,00 6,00 6,00 6,00 7,00 5,00 4,00 6,00 

Moda 7 7 7 1a 7 6 7 7 7 6 6 7 

Desv. 

Desviació 

1,746 2,101 1,504 2,291 2,312 2,071 2,037 2,015 1,814 1,912 2,542 1,596 

Variància 3,048 4,414 2,262 5,248 5,348 4,290 4,148 4,062 3,290 3,657 6,462 2,548 

Asimetria -2,012 -1,240 -1,787 -,197 -,596 -,693 -,557 -,895 -1,553 -,543 -,289 -1,259 
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Error 

estàndar

d 

d’asimetri

a 

,501 ,501 ,501 ,501 ,501 ,501 ,501 ,501 ,501 ,501 ,501 ,501 

Curtosis 3,393 ,847 4,100 -1,275 -,694 -,956 -1,084 -,327 1,537 -,936 -1,470 1,862 

Error 

estàndar

d de 

curtosis 

,972 ,972 ,972 ,972 ,972 ,972 ,972 ,972 ,972 ,972 ,972 ,972 

a. Existeixen múltiples modes. Es mostra el valor més petit. 
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Annex 16. Estadístics descriptius de les variables relacionades amb els motius de les reunions amb la família d’acollida o educadors/es 

dels centres residencials 

Taula 28   

Estadístics descriptius de les variables relacionades amb els motius de les reunions amb la família d’acollida o educadors/es dels centres residencials 

 

Conèixer les 

capacitats, 

dificultats i 

necessitats de 

l’alumne/a per 

elaborar plans 

d’acció ajustats. 

Coordinar i 

intercanviar pautes 

d’atenció, intervenció i 

educació amb la 

família d’acollida i/o 

professionals de 

protecció a la 

infància. 

Afavorir un 

coneixement adequat 

de la situació i dels 

objectius d’intervenció 

que s'estiguin 

treballant amb 

l’alumne/a des del 

centre educatiu. 

Avaluar 

l’eficàcia de les 

estratègies de 

treball i afavorir 

el suport mutu. 

Comunicar 

situacions de 

dificultat en la 

gestió de la 

conducta i de les 

emocions del/de 

l'adolescent en el 

centre educatiu. 

Rebre suport i 

assessorament en 

situacions de dificultat 

dins del centre 

educatiu relacionades 

amb l’alumne/a. 

Conèixer la història de 

l’alumne per ajudar al 

personal educatiu (docents, 

tutors/es, orientadors/es, 

etc.) a reconèixer senyals 

d’angoixa que poden 

aparèixer, i de quines 

situacions se’n deriven. 

N Vàlid 21 21 21 21 21 21 21 

Perduts 2 2 2 2 2 2 2 

Mitjana 5,52 5,52 5,48 4,81 5,29 4,81 5,81 

Mediana 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 6,00 

Moda 6 6a 7 7 7 5 6 

Desv. 

Desviació 

1,569 1,721 1,692 1,914 1,953 1,778 1,569 

Variància 2,462 2,962 2,862 3,662 3,814 3,162 2,462 

Asimetria -1,508 -1,443 -1,324 -,552 -1,423 -,980 -2,228 

Error 

estàndard 

d’asimetria 

,501 ,501 ,501 ,501 ,501 ,501 ,501 

Curtosis 2,388 1,517 1,440 -,826 2,043 ,371 4,968 

Error 

estàndard 

de curtosis 

,972 ,972 ,972 ,972 ,972 ,972 ,972 

a. Existeixen múltiples modes. Es mostra el valor més petit. 
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Annex 17. Estadístics descriptius de les variables relacionades amb els temes de les reunions amb la família d’acollida o educadors/es 

dels centres residencials 

Taula 29  

Estadístics descriptius de les variables relacionades amb els temes de les reunions amb la família d’acollida o educadors/es dels centres residencials 

 
La gestió de la conducta i 

de les emocions. 

Establiment de pautes educatives i 

hàbits d'estudi compartits 

El seguiment, la gestió i la planificació dels 

aprenentatges i hàbits d’estudi. 

La socialització del jove (patrons 

relacionals, inclusió en el grup d’iguals, 

etc.). 

N Vàlids 21 20 21 21 

Perduts 2 3 2 2 

Mitjana 5,33 5,50 5,24 5,19 

Mediana 5,00 6,00 6,00 6,00 

Moda 7 7 6 7 

Desv. Desviació 1,683 1,606 1,609 1,834 

Variància 2,833 2,579 2,590 3,362 

Asimetria -,793 -1,271 -,985 -1,117 

Error estàndard 

d’asimetria 

,501 ,512 ,501 ,501 

Curtosis ,363 1,840 ,820 ,748 

Error estàndard de 

curtosis 

,972 ,992 ,972 ,972 
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Annex 18. Estadístics descriptius de les variables relacionades amb les estratègies i pràctiques per a la regulació i gestió del 

comportament de l’adolescent tutelat 

Taula 30  

Estadístics descriptius de les variables relacionades amb les estratègies i pràctiques per a la regulació i gestió del comportament de l’adolescent tutelat 

 

Fixa i explicita les 

normes i els límits 

de manera 

coherent, ferma i 

raonable, i en la 

mesura del 

possible, des de la 

participació activa 

de l’alumnat en el 

seu consens. 

Mostra 

suport, 

disponibilitat i 

afecte 

positiu. 

En els espais de 

tutoria grupal, es 

fomenta el sentiment 

de pertinença positiva 

amb el grup d’iguals 

per tal d’impulsar la 

construcció d’una 

autoimatge i 

autoconcepte positiu 

en l’adolescent. 

Fa un ús constant 

de l’observació 

per tal de detectar 

i actuar en les 

situacions que 

generen malestar 

al/ a la jove i les 

quals provoquen 

situacions difícils. 

Fa ús del 

reforç positiu 

com a 

estratègia per 

enfortir la 

seguretat i 

l’autoestima 

Amplia el ventall 

de 

comportaments 

acceptables. 

Conjuga la disciplina 

amb l’autocontrol, i 

l’anticipació de la 

conducta associada a 

l’assumpció de 

responsabilitats i 

conseqüències 

mitjançant sistemes 

disciplinaris flexibles i 

positius. 

Aplica les 

mesures 

disciplinaries 

corresponents 

segons el 

Reglament 

Disciplinari del 

centre. 

N Vàlid 21 21 21 21 21 21 21 21 

Perduts 2 2 2 2 2 2 2 2 

Mitjana 5,00 5,43 5,38 5,14 5,33 4,71 4,90 5,10 

Mediana 5,00 6,00 6,00 6,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Moda 5 7 7 6 5 4a 6 5a 

Desv. 

Desviació 

1,517 1,832 1,746 1,621 1,592 1,454 1,729 1,670 

Variància 2,300 3,357 3,048 2,629 2,533 2,114 2,990 2,790 

Asimetria -,475 -1,356 -1,151 -,565 -1,103 -,310 -,608 -1,019 

Error 

estàndard 

d’asimetria 

,501 ,501 ,501 ,501 ,501 ,501 ,501 ,501 

Curtosis -,317 1,472 ,763 -,699 1,356 -,556 -,344 ,566 

Error 

estàndard 

de curtosis 

,972 ,972 ,972 ,972 ,972 ,972 ,972 ,972 

a. Existeixen múltiples modes. Es mostra el valor més petit. 
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Annex 19. Estadístics descriptius de les variables relacionades amb les estratègies i pràctiques per a la regulació i gestió de les 

emocions de l’adolescent tutelat 

Taula 31 

Estadístics descriptius de les variables relacionades amb les estratègies i pràctiques per a la regulació i gestió de les emocions de l’adolescent tutelat 

 

Orienta i planteja a 

l’alumne/a  

estratègies 

d’autoregulació 

emocional. 

Ofereix espais 

d'escolta activa quan 

observa que hi ha 

necessitat encara 

que no ho hagi 

demanat el jove. 

Practica 

l’escolta activa 

quan li ho 

sol·licita 

l’alumne/a. 

Ofereix ajuda i suport en situacions 

emocionalment rellevants per 

l’alumne/a per a que aprengui a 

canalitzar i gestionar les emocions i 

així pugui tornar a reprendre les 

activitats acadèmiques amb 

normalitat. 

Es mostra disponible i 

proper/a en el moment 

d’oferir-los ajuda, guiar-

los i brindar-los suport en 

l’afrontament de 

dificultats. 

Fa ús de l’observació per tal 

de detectar i actuar en les 

situacions que generen 

malestar al/ a la jove i les 

quals provoquen reaccions 

emocionals intenses. 

N Vàlid 20 21 21 21 21 21 

Perduts 3 2 2 2 2 2 

Mitjana 4,90 5,19 5,57 5,71 5,57 5,43 

Mediana 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Moda 5 5 7 7 6 7 

Desv. 

Desviació 

1,483 1,601 1,630 1,617 1,690 1,535 

Variància 2,200 2,562 2,657 2,614 2,857 2,357 

Asimetria -,994 -,747 -1,136 -1,839 -1,990 -,722 

Error 

estàndard 

d’asimetria 

,512 ,501 ,501 ,501 ,501 ,501 

Curtosis 1,197 -,308 ,405 3,483 3,932 -,356 

Error 

estàndard de 

curtosis 

,992 ,972 ,972 ,972 ,972 ,972 

 



Judit Rabassa Parés 

Treball Final de Màster 

152 

 

Annex 20 Estadístics descriptius de les variables relacionades amb la col·laboració i coordinació amb els recursos i agents de suport 

externs per a la gestió i regulació de la conducta i de les emocions de l’adolescent  

Taula 32  

Estadístics descriptius de les variables relacionades amb la col·laboració i coordinació amb els recursos i agents de suport externs 

 

Demana suport i assessorament a altres professionals del centre 

educatiu/ servei (Orientador/a educatiu o psicopedagog/a, psicòleg/a 

educatiu, professorat, equip directiu, etc.). 

Col·labora amb altres serveis 

educatius o terapèutics externs 

(CRETDIC, EAP, CSMIJ, etc.). 

Col·labora amb els Serveis socials 

responsables del seguiment de l’adolescent 

tutelat (ICIF, CRAE, EAIA, etc.). 

N Vàlid 21 21 21 

Perduts 2 2 2 

Mitjana 5,43 5,86 5,90 

Mediana 6,00 7,00 7,00 

Moda 7 7 7 

Desv. Desviació 1,832 2,007 1,546 

Variància 3,357 4,029 2,390 

Asimetria -1,141 -2,080 -1,440 

Error estàndard 

d’asimetria 

,501 ,501 ,501 

Curtosis ,363 3,854 1,133 

Error estàndard 

de curtosis 

,972 ,972 ,972 
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Annex 21. Estadístics descriptius de les variables relacionades amb les mesures d’organització curricular i de suport als aprenentatges 

Taula 33  

Estadístics descriptius de les variables relacionades amb les mesures d’organització curricular i de suport als aprenentatges 

 

Segmenta 

activitats i 

promou metes 

properes a les 

possibilitats i 

capacitats de 

l'alumne. 

Intercala 

activitats de 

major a 

menor nivell 

de dificultat. 

Promou 

mecanismes 

de tutoria i/o 

mentoria 

entre iguals. 

Estableix 

mesures 

d’adaptació 

i/o de 

diversificació 

curricular. 

Ofereix reforç 

educatiu en 

aquelles 

àrees més 

dificultoses 

per 

l’alumne/a. 

Programa 

tasques 

curtes i 

assequibles. 

Inclou 

recursos 

formatius 

variats 

(visuals, 

digitals...). 

Promou la 

realització de 

mapes 

mentals per 

organitzar i 

retenir la 

informació. 

Dissenya, 

aplica i avalua 

Plans 

Individualitzats 

(PI). 

N Vàlid 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Perduts 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Mitjana 4,90 4,70 4,35 5,35 5,15 4,95 4,75 3,85 5,25 

Mediana 5,00 5,00 5,00 5,50 5,50 5,00 5,00 4,00 5,50 

Moda 6 5a 5 5 5a 5 5 5 7 

Desv. Desviació 1,518 1,490 1,785 1,531 1,755 1,572 1,585 1,814 1,803 

Variància 2,305 2,221 3,187 2,345 3,082 2,471 2,513 3,292 3,250 

Asimetria -1,017 -,804 -,590 -1,248 -1,356 -,993 -,776 -,987 -,895 

Error estàndard d’asimetria ,512 ,512 ,512 ,512 ,512 ,512 ,512 ,512 ,512 

Curtosis 1,260 ,363 -,448 2,153 1,530 1,111 ,328 ,341 ,136 

Error estàndard de curtosis ,992 ,992 ,992 ,992 ,992 ,992 ,992 ,992 ,992 

a. Existeixen múltiples modes. Es mostra el valor més petit. 
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Annex 22. Estadístics descriptius de les variables relacionades amb l’avaluació dels aprenentatges 

 
Taula 34  

Estadístics descriptius de les variables relacionades amb l’avaluació dels aprenentatges 

 

Aplica un sistema d’avaluació flexible 

i coherent amb les capacitats i 

limitacions de l’alumne, considerant el 

seu punt de partida i ritme 

d’aprenentatge. 

Diversifica l’avaluació, 

amb propostes d’avaluació 

alternatives o l’adaptació 

d’exàmens, proves i 

treballs. 

Aplica sistemes 

d’avaluació 

continuada. 

Ofereix retroaccions de manera 

sistemàtica a l'alumne durant i 

després de la realització de les 

tasques i/o consecució dels 

aprenentatges. 

Organitza les tasques de manera 

que garanteixi la comprensió de 

l'alumne/a vers la finalitat, els 

objectius i els criteris d'avaluació 

d'aquestes. 

N Vàlid 20 20 20 20 20 

Perduts 3 3 3 3 3 

Mitjana 5,50 5,10 5,00 5,25 5,25 

Mediana 6,00 5,00 5,50 5,50 6,00 

Moda 7 4a 7 5a 6 

Desv. 

Desviació 

1,701 1,714 2,052 1,650 1,713 

Variància 2,895 2,937 4,211 2,724 2,934 

Asimetria -1,389 -,450 -,975 -1,771 -1,130 

Error 

estàndard 

d’asimetria 

,512 ,512 ,512 ,512 ,512 

Curtosis 1,687 -,154 ,014 4,540 ,800 

Error 

estàndard de 

curtosis 

,992 ,992 ,992 ,992 ,992 

a. Existeixen múltiples modes. Es mostra el valor més petit. 
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Annex 23. Estadístics descriptius de les variables relacionades amb les estratègies de compensació de dificultats específiques 

 
Taula 35  

Estadístics descriptius de les variables relacionades amb les estratègies de compensació de dificultats específiques 

 

Promou l'entrenament en habilitats 

cognitives que els ajudin a 

seqüenciar, planificar i regular la 

conducta, i cercar mentalment la 

solució als problemes o reptes que 

se li plantegen. 

Estableix estratègies 

compensatòries vers les 

dificultats en les funcions 

executives (organització, 

seqüenciació, planificació i 

regulació de la conducta). 

Planifica estratègies 

destinades a treballar 

l’atenció i la 

concentració en les 

tasques o activitats. 

Fomenta l’ús de l’agenda per 

ajudar a l’alumnat a portar al dia 

les seves tasques i facilitar 

habilitats d'organització, 

planificació i anticipació de la 

conducta. 

Dota a l’alumnat 

d’estratègies per a que 

aprengui a relaxar-se, a 

conèixer i controlar el 

seu cos i emocions. 

N Vàlid 20 20 20 20 20 

Perduts 3 3 3 3 3 

Mitjana 4,65 4,65 4,90 5,25 4,65 

Mediana 5,00 5,00 5,00 6,00 5,00 

Moda 5 5 5a 7 5a 

Desv. 

Desviació 

1,309 1,309 1,447 1,618 1,663 

Variància 1,713 1,713 2,095 2,618 2,766 

Asimetria -,364 -,990 -1,081 -,450 -,673 

Error 

estàndard 

d’asimetria 

,512 ,512 ,512 ,512 ,512 

Curtosis ,675 2,211 ,465 -1,085 -,121 

Error 

estàndard 

de curtosis 

,992 ,992 ,992 ,992 ,992 

a. Existeixen múltiples modes. Es mostra el valor més petit. 
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Annex 24. Estadístics descriptius de les variables relacionades amb la coordinació i col·laboració amb els recursos i agents de suport 

externs per a l’ajustament de la resposta educativa a l’adolescent tutelat 

Taula 36  

Estadístics descriptius de les variables relacionades amb la coordinació i col·laboració amb els recursos i agents de suport externs per a l’ajustament de la 
resposta educativa a l’adolescent tutelat 

 

Demana suport i assessorament a altres 

professionals del centre educatiu/ servei 

(Orientador/a educatiu o psicopedagog/a, 

psicòleg/a educatiu, professorat, equip 

directiu, etc.). 

Col·labora amb altres serveis educatius o 

terapèutics externs (CRETDIC, EAP, 

CSMIJ, etc.). 

Col·labora amb els Serveis socials 

responsables del seguiment de 

l’adolescent tutelat (ICIF, CRAE, EAIA, 

etc.). 

N Vàlid 20 20 20 

Perduts 3 3 3 

Mitjana 5,85 5,70 5,60 

Mediana 6,00 6,50 6,00 

Moda 7 7 7 

Desv. Desviació 1,531 1,689 1,635 

Variància 2,345 2,853 2,674 

Asimetria -1,676 -1,368 -1,201 

Error estàndard d’asimetria ,512 ,512 ,512 

Curtosis 2,469 1,675 ,635 

Error estàndard de curtosis ,992 ,992 ,992 
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