
Departament de
Ciències de l’Educaciói ’



Estudi sobre la inserció laboral dels joves amb baix nivell educatiu a Balears

ISBN 84-7632-789-7

D.L.: PM-2487-2002

Correcció lingüística: Carme Planells Muntaner

Disseny i maquetació: A. Lucas Rodríguez

Imprimeix: Bahiha Indústria Gràfica



Estudi sobre la inserció laboral dels joves amb baix nivell educatiu a Balears

1

Aquest estudi ha estat realitzat pel grup de recerca “Formació i Treball” del

Departament de Ciències de l’Educació de la UIB.

La direcció ha estat a càrrec de Francesca Salvà Mut, responsable del grup de

recerca.

A l’estudi hi han participat moltes persones i entitats relacionades amb l’objecte de

l’estudi. A continuació, figura la relació de persones que han redactat els diferents apartats i

capítols i les que hi han col·laborat.

Primera fase (capítols 1 i 2):

���� Elaboració de l’informe: Francesca Salvá Mut i Ana María Calvo Sastre.

����  Persones que han col·laborat en representació d’entitats: Manuel Palacios i Cruz

Briz (Centre de Formació Ocupacional Jovent), Sebastià Gibert (Grup

d’Educadors de Carrer), Llúcia Carreras (Patronat Obrer), Pep Lluís Gallardo

(Projecte Jove-Projecte Home), Mònica Nigorra (Ateneu Alcari), Catalina Terrassa

(Ajuntament de Sant Llorenç), Antoni Galindo (Deixalles), Catalina Pons (Cáritas

Menorca).

����  Persones que han col·laborat a títol d’experts/es: Ana Gilabert (Escoles-Taller-

FODESMA i professora associada de la UIB), Gabriela Maffrand (IFOC-

Ajuntament de Calvià), Jaume Payeras (Urban-El Temple), Lluís Pons

(Programes de garantia social).

Segona fase:

Capítol 3. Miquel F. Oliver Trobat.

Hi han col·laborat: Antònia Puigròs i Maria del Mar Ribas de l’Observatori

Sociolaboral de la Conselleria de Treball i Formació i Bartomeu Canyelles Roca, Margalida

Antich Tovar, Mateu Tomás Humbert i Joan Lluís Calahorro Escobar de la Conselleria

d’Educació i Cultura.

Capítol 4. Miquel F. Oliver Trobat i Francesca Salvà Mut.

Hi han col·laborat: Antònia Puigròs i Maria del Mar Ribas de l’Observatori

Sociolaboral de la Conselleria de Treball i Formació

Capítol 5. Immaculada Nicolau Colom, Miquel F. Oliver Trobat i Francesca Salvà

Mut.

Hi han col·laborat: Carme Ramos i Mª Antònia Salvà.

Capítol 6. Francesca Salvà Mut.

Hi han col·laborat: Maria Agnès Melià (becària de la UIB), Elena Quintana

(estudiant de tercer cicle de la UIB), Manuel Palacios i Cruz Briz (Centre de Formació

Ocupacional Jovent), Joan Estaràs (Institut de les Qualificacions de les Illes Balears),

Sebastià Gibert (Grup d’Educadors de Carrer), Llúcia Carreras (Patronat Obrer), Víctor



Estudi sobre la inserció laboral dels joves amb baix nivell educatiu a Balears

2

Dengra (Projecte Jove-Projecte Home), Mònica Nigorra (Ateneu Alcari), Juana Ruíz (ADL de

Ciutadella), Guillem Rotger (ADL de Ferreries, Mercadal i Fornells), Javier Fernández de

Polanco (ADL d’Alaior i Es Migjorn), Clara González (ADL de Maó, Sant Lluís i Es Catell),

Antònia Roig (orientadora IES “Joan Ramis i Ramis” de Maó), Isabel Carreras (programa

Dalias Menorca), Maria del Mar Mañas i Abel Iglesias (Escola Taller Calabria de Maó), Mandi

Seguí (Oficina Informació Juvenil. Maó), Maite Sanahuja (Coordinadora de la Conselleria de

Cultura del Consell d’Eivissa i Formentera), Milagros González (Coordinadora de la

Conselleria de Benestar Social del Consell d’Eivissa i Formentera), Francesca Planells

(Coordinadora acadèmica de la Universitat de les Illes Balears a Eivissa i Formentera), Iván

Castro (Serveis socials de l’Ajuntament d’Eivissa), Carmen Perona (professora de secundària

de l’IES “Isidor Macabich” d’Eivissa i professora associada de la UIB), Cesáreo Romero

(professor de formació professional de l’IES “Isidor Macabich” d’Eivissa), Fernanda

Chocomeli (orientadora de l’IES “Blanca Dona” d’Eivissa), Juan Carlos García (Tècnic de la

Direcció General de Formació. Conselleria de Treball i Formació), Marián Suárez (Directora

Insular del SOIB a Eivissa i Formentera. Conselleria de Treball i Formació).

Capítol 7. Francesca Salvá Mut i Miquel F. Oliver Trobat.



Estudi sobre la inserció laboral dels joves amb baix nivell educatiu a Balears

3

PRESENTACIÓ

Perquè una acció política dirigida als joves sigui adecuada i eficaç ha de ser fruit

d’un ample consens i de la participació de les entitats i persones que treballen cada dia al seu

costat. En aquest context, avui, a les vostres mans, teniu el fruit de molts mesos d’intenses

reunions, de debats, i de consens de tota una sèrie d’entitats que treballen de valent per la

integració laboral dels joves; de l’Administració, representada per les conselleries de Treball i

Formació i de Benestar Social; i, com no podia ser d’altra manera, de la Universitat de les Illes

Balears.

Totes aquestes entitats, que formen part de la Mesa Sectorial d’Inserció Laboral de

Joves creada a partir del desenvolupament del Pacte per a l’ocupació, la cohesió social i el

foment de l’economia productiva, signat l’any 2000, treballen, en moltes ocasions, de forma

anònima, i avui creim que toca fer-ne menció, a manera de reconeixement per l’interès que hi

han posat. Són el GREC, Jovent, Ateneu Alcari, Fundació Patronat Obrer i Projecte Jove que

han fet possible, juntament amb els sindicats, les associacions patronals i l’Administració,

aquest important estudi, aquest important punt i seguit per donar una solució vàlida i digna al

món laboral dels joves amb un nivell educatiu baix.

Per dur endavant les mesures més eficients, és necessari comptar amb un

coneixement exhaustiu de la realitat dels nostres joves i, precisament, aquest “Estudi sobre

la inserció laboral dels joves amb baix nivell educatiu a Balears” és la millor base que

podem tenir. A més, estam convençuts que les propostes que s’hi recullen, fruit del consens

aconseguit, ens portaran a donar als joves, que tenen més dificultats, les eines necessàries

per fer-se el lloc que els pertoca al món laboral.

Un dels principals problemes que patim a les Illes Balears és que els joves

abandonen els estudis prematurament, ja que troben feina amb molta facilitat, però una feina

per a la qual no es requereix qualificació i que els permet tenir la independència econòmica

amb la qual tot jove somnia. Els problemes vénen després, quan aquests joves que es

llançaren al mercat laboral sense haver acabat la seva formació bàsica es troben en

desavantatge davant persones molt més qualificades que sí que tenen l’opció de trobar llocs

de feina millors i més ben remunerats. Per tot això, acabar els estudis, a més d’una formació

contínua, són els eixos primordials per, entre tots, poder assolir els repte d’una millot qualitat

dels nostres llocs de treball.

Aquest estudi no és una simple teorització del problema que pateixen els nostres

joves i, especialment, els qui tenen un nivell educatiu baix, sinó que es tracta d’un estudi

pràctic que aporta instruments per realitzar polítiques d’inserció laboral vàlides i eficaces per

a aquest col·lectiu. I l’estudi és també, sens dubte, un compromís polític de la Conselleria de

Benestar Social i de la Conselleria de Treball i Formació per resoldre, des del consens amb les
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entitats que treballen amb els joves, aquest problema que pateixen joves de Menorca,

d’Eivissa, de Formentera i de Mallorca. És la nostra aportació per solucionar un problema que

estam decidits a resoldre, i el nostre compromís polític per enllestir tot el que sigui menester

per millorar la situació dels nostres joves i, especialment, dels que més necessitats tenen.

De cada vegada més ens trobam que les relacions laborals són més complexes i que

l’escenari on es desenvolupen està sotmès a canvis molt grans. Si bé és cert que els joves de

les nostres illes troben feina amb més facilitat que a altres comunitats, no és menys cert que

aquest fet també comporta que alguns no acabin els estudis obligatoris, sense adonar-se’n

que no tenen la formació imprescindible per ser competents en el mercat laboral. Aquest estudi

no sols pretén analitzar aquesta problemàtica, sinó també aportar els instruments per a la

millor inserció laboral d’aquests joves. Per això, es important no només donar a conèixer quina

realitat ens trobam, sinó també proposar el que anomenam “bones pràctiques” que s’adaptin a

les noves necessitats o demandes del mercat laboral.

L’estudi s’emmarca dins les actuacions que preveu el Pacte per a l’ocupació a les Illes

Balears i el Pla estratègic de joventut 2001-2004 del Govern de les Illes Balears. Dins

l’objectiu de millorar la integració laboral dels joves amb especials dificultats és on s’integra

aquest treball que us presentam. Amb l’esforç de les distintes administracions, agents socials

i entitats que treballen en aquest àmbit és cert que s’han donat passes molt importants per tal

de millorar la inserció laboral d’aquest col·lectiu de joves. Però aquestes passes no són

suficients i esperam que aquest treball estimuli i impulsi noves estratègies polítiques que

serveixin per integrar laboralment a més joves amb baix nivell de qualificació.

Per acabar, volem agrair al Departament de Ciències de l’Educació de la Universitat

de les Illes Balears el treball de recerca i investigació que han realitzat per dur a terme aquest

document. També, no hem d’oblidar que hi ha hagut un gran esforç desinteressat per part de

distintes entitats i agents socials que treballen amb aquests joves. Sense la posada en comú

de totes les experiències que tots ens han tramès no hagués estat possible realitzar aquest

estudi. A tot ells, moltes gràcies.

Fernanda Caro Blanco Miquel Rosselló del Rosal
Consellera de Benestar Social Conseller de Treball i Formació
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INTRODUCCIÓ

 L’objectiu de l’estudi és aportar instruments per realitzar polítiques d’inserció

sociolaboral per a joves i al·lotes amb baix nivell educatiu a Balears.

 Els elements principals i definitoris de l’estudi es varen decidir a partir del consens

entre les persones representants de les Conselleries de Treball i Formació i Benestar Social

del Govern Balear, les entitats que formen part de la Mesa Sectorial d’Inserció Laboral de

Joves del Pacte per a l’Ocupació, i la Universitat de les Illes Balears. Són els següents:

••••  Se centra en els joves i al·lotes, de 16 a 29/30 anys, que no han obtingut la

titulació mínima en finalitzar l’escolaritat obligatòria.

•••• Territorialitat: ha d’incloure un mapa de recursos, prioritats a nivell territorial i

aportar elements en relació al paper dels pactes locals per a l’ocupació.

••••  Diversitat: ha d’incloure les diferenciacions pertinents en relació a grups d’edat

i gènere.

••••  Propostes: malgrat s’ha de treballar en l’anàlisi de la problemàtica, ha de

desenvolupar propostes d’actuació, que han de preveure accions concretes i

propostes d’estudi o aprofundiment.

••••  Participació: per al bon desenvolupament de l’estudi és imprescindible la

participació de les entitats que treballen en la inserció sociolaboral de joves i

l’aportació d’informacions per part de les administracions públiques implicades.

Des de la direcció de l’estudi s’actuarà perquè aquestes participacions es donin

de la manera més oportuna.

••••  Fases: n’hi haurà dues. A la primera fase es treballarà l’apartat de bones

pràctiques a Balears i s’elaboraran unes primeres conclusions i propostes. A la

segona es desenvoluparan la resta d’activitats.

En aquest text es presenta l’estudi, estructurat en dos blocs que corresponen a

cada una de les fases. La primera fase inclou els capítols 1 i 2, en els quals es descriuen les

activitats realitzades i els resultats obtinguts en aquesta primera fase. Tal com es reflecteix,

l’objectiu d’aquesta fase era aportar, en un breu termini de temps, elements per al disseny i

implementació de polítiques de formació i inserció laboral per a joves amb baix nivell

educatiu.

La segona fase inclou els capítols 3, 4, 5, 6 i 7. En els capítols 3 i 4 es presenten un

seguit d’indicadors (relatius al sistema educatiu i al mercat de treball respectivament), a

partir dels quals es fa una aproximació a la problemàtica de la població jove amb baix nivell

educatiu. Les informacions que figuren en aquests dos capítols suposen una aproximació

innovadora (en l’àmbit d’aquest tipus d’estudis) que aporta dades rellevants, amb un
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important grau de desagregació territorial, però que la millora dels sistemes estandaritzats

de recollida i explotació de dades hauria de completar.

El capítol 5 presenta els recursos per a la població jove amb baix nivell educatiu, a

partir de dades estadístiques i també de la relació de recursos.

El capítol 6 és de propostes. En primer lloc, es plantegen els objectius, principis i

àmbits d’actuació per, a continuació, desenvolupar cada un d’aquests àmbits. El darrer

apartat del capítol se centra en la priorització d’aquests àmbits. Les propostes que figuren

en aquest capítol han estat presentades en reunions amb professionals a Eivissa, Mallorca i

Menorca, tot mostrant, en tots els casos, un ampli consens en relació a les mateixes. Un

reflex d’aquest és la priorització d’àmbits que ha estat realitzada per persones que havien

participat a les presentacions de les propostes, que mostra una elevada atribució

d’importància a tots els àmbits d’actuació proposats.

L’estudi acaba amb un capítol de conclusions.



Estudi sobre la inserció laboral dels joves amb baix nivell educatiu a Balears

15

LA PRIMERA FASE
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A proposta de les conselleries implicades, es va acordar realitzar-la en un període

de dos mesos (maig i juny de 2001). L’objectiu era que, en un breu termini de temps, es

poguessin aportar elements per al disseny i implementació de polítiques de formació i

inserció laboral per a joves amb baix nivell de qualificació, a realitzar en el marc del Pacte

per a l’ocupació.

A proposta de la direcció de l’estudi, es va acordar que es constituiria un grup de

treball tècnic format per professionals relacionats amb la inserció laboral de joves. Aquest

grup es reuniria en tres ocasions durant el període corresponent a aquesta primera fase i

treballaria al voltant de les bones pràctiques per a la formació i la inserció laboral de joves i

les polítiques, programes i recursos per al seu impuls i desenvolupament.
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1. LES ACTIVITATS REALITZADES

El grup de treball tècnic es va formar amb la composició següent:

••••  En representació de les entitats de la mesa sectorial sobre inserció laboral de

joves del Pacte per a l’ocupació: Manuel Palacios (Centre de Formació

Ocupacional Jovent), Sebastià Gibert (Grup d’Educadors de Carrer),  Llúcia

Carreras (Patronat Obrer), Pep Lluís Gallardo (Projecte Jove-Projecte Home).

••••  En representació d’entitats que no fomen part de la mesa sectorial: Mónica

Nigorra (Alcari), Catalina Terrassa (Ajuntament de Sant Llorenç), Antoni Galindo

(Deixalles), Catalina Pons (Cáritas Menorca).

••••  Professionals a títol d’experts: Ana Gilabert (Escoles Taller-FODESMA i

professora associada de la UIB), Gabriela Maffrand (IFOC-Ajuntament de Calvià),

Jaume Payeras (Urban-El Temple), Lluís Pons (Programes de Garantia Social).

•••• Per la Universitat de les Illes Balears: Ana María Calvo Sastre i Francesca Salvá

Mut.

Es varen realitzar tres sessions de treball, totes a Ca’s Jai (Campus universitari).

Les dates foren les següents: 23 de maig, 12 de juny i 26 de juny i la durada mitjana de les

sessions fou de dues hores i mitja.

La primera sessió es va realitzar amb l’ordre del dia següent:

•••• Presentació de les persones participants.

•••• Presentació de l’estudi.

••••  Proposta de treball a realitzar per part del grup de professionals i proposta de

calendari d’activitats.

•••• Treball en grup i proposta d’activitats.

Per poder realitzar el treball en grup, que figura com a darrer apartat de l’ordre del

dia, es va adjuntar a la convocatòria de la reunió un document en el qual, després d’una

breu introducció sobre el concepte de “bona pràctica”,  se sol·licitava que s’indicassin cinc

característiques bàsiques que ha de tenir una “bona pràctica” per a la inserció sociolaboral

de persones joves amb baix nivell de qualificació a Balears i cinc característiques que es

considerin pròpies d’una “mala pràctica”.

A la reunió de treball es va discutir, en petit grup, a partir de la tasca que cada

participant havia realitzat i després es va fer una posada en comú en gran grup.

Entre la primera i la segona sessió, les dues participants per part de la UIB férem

un document on es recollien les aportacions realitzades a la primera sessió. També vàrem

elaborar un document sobre característiques de les bones pràctiques. Es tractava que, com

a preparació de la segona sessió, indicassin, per a cada una de les característiques de les

bones pràctiques, les potencialitats i dificultats. Per tal d’ajudar a realitzar aquesta tasca,
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també foren enviats a les persones participants dos documents relatius a la inserció laboral

de joves a Balears (Quevedo, Salvà, 1998; Salvà, 2001), juntament amb la convocatòria de la

segona sessió.

La segona sessió es va realitzar amb l’ordre del dia següent:

•••• Comentaris i esmenes al recull de les aportacions a la primera reunió.

••••  Debat sobre dificultats i potencialitats per tal que els projectes per a la inserció

de joves tinguin les característiques pròpies de les “bones pràctiques”.

Es va treballar en gran grup al voltant de la feina realitzada per cada participant.

Entre la segona i la tercera sessió, les dues participants de la UIB férem un

document on es recollien les aportacions de la segona sessió. I l’enviàrem, junt amb la

convocatòria de la tercera sessió. Aquesta es va realitzar amb l’ordre del dia següent:

••••  Comentaris, esmenes i afegits respecte del document que recull el treball de

grup realitzat.

••••  Propostes relatives a les polítiques públiques a realitzar per tal de promoure

bones pràctiques.

•••• Propostes relatives a la darrera convocatòria d’ajuts de la Conselleria de Treball i

Formació.

Es va treballar en gran grup al voltant de la feina realitzada per cada participant. I,

després d’uns dies, es va enviar el document amb les aportacions a aquesta sessió a totes

les persones participants, per si hi volien fer alguna esmena o observació.
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2. ELS RESULTATS

Els resultats de la feina realitzada es presenten estructurats al voltant dels temes

objecte de debat a les sessions. El que es presenta com a resultat és el que ha estat

consensuat com a tal en el grup de treball tècnic.

2.1. Característiques que defineixen les “bones pràctiques” en el marc de la
inserció sociolaboral de joves a Balears

••••  El disseny, aplicació i seguiment d’itineraris individualitzats de caràcter

sociolaboral que inclouen, de manera diferenciada, actuacions centrades en

l’aspecte formatiu i actuacions centrades en la dimensió social de la inserció.

••••  Pràctiques que s’adaptin al mercat laboral, que estiguin orientades a una

ocupació real i que, per tant, no es limitin als nous jaciments d’ocupació o a

iniciatives que es plantegen com a observatori laboral. El tema de l’anàlisi de les

necessitats a partir de les empreses és un dels aspectes a tenir en compte.

••••  En aquesta línia, qualsevol iniciativa d’inserció (incloses les corresponents als

nous jaciments d’ocupació) ha de proporcionar aquelles eines que possibilitin a

les persones adaptar-se a noves necessitats o demandes del mercat. Cal

introduir el concepte de polivalència.

••••  Pràctiques que promoguin l’alternança amb el treball “real”, que suposin una

immersió dins experiències de treball reals.

••••  Foment de diferents aspectes metodològics: promoció de la figura del tutor/a;

reforç del treball grupal i dels processos d’ajuda mútua; treballar processos que

ajudin al jove a prendre consciència de la necessitat de la formació; fer servir el

grup com a element bàsic per a treballar aspectes relacionats amb la

socialització dels joves i les al·lotes (components maduratius, motivació, actitud,

autoestima ...).

•••• En aquest tipus de processos és necessària una implicació real dels joves i de les

empreses que permeti satisfer interessos i motivacions. Cal pactar la intervenció

amb els dos col·lectius.

••••  En termes generals, pel que fa als aspectes metodològics, cal rompre amb la

metodologia escolar o aquella que està lligada al fracàs de la persona.

••••  Respectar el temps real de la inserció ha de ser un requisit fonamental d’aquest

tipus de processos.
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•••• Pràctiques que disposin de recursos humans i materials de qualitat i que innovin

aplicant nous models, instruments, eines derivades de l’ús de les noves

tecnologies, com ara propostes formatives semi-presencials.

••••  Pel que fa als professionals, aquests han de treballar en equip (i per això cal,

entre altres coses, poder gaudir d’una certa estabilitat en el lloc de feina), s’han

de coordinar, han de promoure el treball en xarxa i la comunicació efectiva de

resultats, experiències, reflexions ... entre professionals de diferents àmbits o

programes. La formació dels professionals és un aspecte que no es pot

descuidar.

••••  Sentit de continuïtat en la intervenció: hi ha molts aspectes posteriors al procés

de formació que s’han de seguir treballant.

••••  Els contractes de formació han de ser objecte de control i seguiment. Aquestes

modalitats formatives, en la seva dimensió teòrica o com a “declaració

d’intencions” són vàlides, però no s’han aplicat de manera correcta.

••••  És molt important encetar un diàleg entre les diferents opcions i plantejaments

existents en aquest camp.

2.2. Característiques que defineixen les “males pràctiques” en el marc de la
inserció sociolaboral de joves a Balears

•••• Començar la intervenció als 16 anys no és efectiu: és massa tard.

••••  En molts casos, els programes no cerquen la inserció sinó la motivació. I això

s’ha de diferenciar.

••••  Als centres educatius (escolars) hi ha molts recursos que s’han de donar a

conèixer. No es pot oblidar que fins els 16 anys la responsabilitat correspon a la

Conselleria d’Educació i les possibles solucions als problemes han de passar per

aquesta institució.

••••  Els indicadors d’èxit no es poden limitar a un recompte de contractes laborals.

S’oblida la part “social” de la inserció.

••••  Els pagamens per assistència s’han de revisar. És un tema complex amb un

aspecte positiu important: sovint és l’únic element motivador de cara a la

formació, és l’única contraprestació.

••••  Sovint els projectes s’han dissenyat pensant més amb les convocatòries de

subvencions que no en dades reals, necessitats reals.

••••  S’estan elaborant sectors, perfils que no corresponen a sectors d’activitat de

mercat sinó a les característiques dels usuaris i les usuàries potencials.
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••••  S’ha de tenir molt present el tema de l’estacionalitat: de maig a octubre resulta

pràcticament impossible mantenir la intervenció. La temporalització és un tema

a abordar.

••••  Les hores de durada de la formació no han de ser determinants per al

reconeixement de la formació. És una qüestió d’assoliment d’objectius, no de

temps.

••••  L’intercanvi d’experiències és una tema que sempre queda amb la intenció, però

mai es transforma en pràctica.

2.3. Bones pràctiques - Potencialitats i dificultats

CARACTERÍSTIQUES DE
LES BONES PRÀCTIQUES

POTENCIALITATS1 DIFICULTATS

GENERALS
1. Parteixen d’una
perspectiva global i
integradora de la inserció
social i professional de
joves

•••• Consens entre els i les
professionals que treballen en la
inserció laboral de la necessitat
de treballar en aquesta
perspectiva
•••• Hi ha exemples clars d’aquest
tipus de treball, malgrat són
excepcions i el funcionament de
les institucions no està preparat
per això
•••• Implica una acció preventiva./
•••• L’efecte multiplicador
(fertilització mútua) que suposa
treballar inserció social i
professional
•••• La major eficàcia dels
projectes

•••• Complexitat i dificultat de la intervenció
(dificultats institucionals, diversitat de
continguts, dificultats metodològiques)
•••• Dificultat d’abordar determinades
problemàtiques
•••• Necessitat d’utilitzar metodologies més
sistèmiques
•••• Manca de sensibilització dels i les
professionals que treballen des del punt de vista
social (molts estan a favor d’una parcialització de
la intervenció)
•••• Dificultats de transferència per les
dinàmiques de les institucions
•••• Més dificultat per a la motivació perquè
tenen més clar el que està relacionat amb el món
laboral
•••• Els projectes són més complexos i costosos

2. Estan vinculades amb
la realitat del mercat de
treball (ocupacions més
ofertades, nous jaciments,
estacionalitat de
l’economia, facilitat relativa
per tenir feina i guanyar
diners,…)

•••• La inserció real a curt termini
és molt fàcil
•••• Hi ha dos observatoris a
Balears
•••• És l’única manera d’atendre o
respondre a les necessitats o
expectatives reals
•••• Aprofita les capacitats
emprendores
•••• El tema dels jaciments està
bé però s’ha de limitar. Pot ser
utilitzada com a element motivador
i no com a element inseridor.

•••• Disposar d’anàlisi acurades, ajustades, reals
sobre el mercat laboral. No sols relatives a les
ocupacions, sinó també al volum de persones que
convé formar en cada una
•••• Utilització inadequada de les informacions
•••• Dificultats d’incorporar elements de futur
•••• Que es doni una col·locació ràpida després
d’una formació breu i que no hagi feed-back
entre ambdues
•••• La poca participació de les empreses
•••• El fet que les exigències de l’administració es
fonamentin en el recompte de col·locacions i no
es valori la qualitat del lloc de treball on es dóna
aquesta col·locació. El procés formatiu hauria de
seguir quan la persona ha trobat feina.
•••• L’activitat econòmica en la qual hi ha una
forta explotació del i les treballadores
•••• Poca sensibilitat de les empreses respecte de
la qualitat professional

3. Estan vinculades amb
l’entorn local i amb l’entorn
social dels i les joves

•••• És una prioritat per a obtenir
finançament
•••• Estructures locals per a la
ocupació

•••• Manca de sensibilització
•••• Excessiva dependència de la situació
concreta de cada municipi

4. Parteixen de les •••• Principi clar i compartit pels •••• Interpretar les necessitats és molt difícil

                                                            
1 Les potencialitats es refereixen principalment als avantatges o punts forts que presenta la situació actual en
relació a cada una de les característiques. També s’inclouen algunes opinions referides als beneficis que suposa
aquesta característica per a les pràctiques de formació i inserció de joves (en aquest cas s’utilitza itàlica).
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necessitats dels i les joves
alhora que garanteixen una
educació o formació
adequada

diferents professionals i sectors •••• Exigeix molta flexibilitat al projecte i dificulta
la seva gestió
•••• Problemes burocràtics i administratius

5. Impliquen les
empreses

•••• Hi ha casos concrets de
col·laboració que funcionen bé
(xarxes d’empreses solidàries,
empreses que són centres
col·laboradors, clàusules socials
en les contractacions que fa
l’administració pública, etc.)
•••• La “moda” de la solidaritat,
del màrqueting social
•••• Asseguren la col·locació
•••• Se les pot implicar en
diferents moments del procés i de
diverses formes (planificació dels
continguts, pràctiques, etc.)

•••• Ideologia antiempresa de part dels i les
professionals del treball social
•••• Inexistència d’una legislació relativa a les
empreses d’inserció
•••• Necessitat d’adaptar-se a la situació
concreta de les empreses de posar-se en el lloc
dels empresaris, de partir del seu discurs. Cal
convèncer-los que els oferim un servei de
qualitat, que la seva implicació és avantatjosa per
a l’empresa
•••• Manca de tradició

6. Integren les al·lotes
amb baix nivell de
qualificació

•••• Les polítiques d’igualtat
•••• El màrqueting social

•••• La cultura dominant i els prejudicis socials
•••• Tendència a crear programes específics per a
dones enlloc d’introduir una perspectiva de
gènere en els que hi ha2

•••• Les concepcions i expectatives de les pròpies
al·lotes amb baix nivell de qualificació

7. Integren els col·lectius
de joves amb majors
dificultats econòmiques,
escolars i socials

•••• El discurs de la solidaritat
•••• Altres recursos comunitaris
que treballen amb el col·lectiu i
que es poden aprofitar

•••• Transferència dels models escolars

8. Estan relacionades
amb altres pràctiques,
institucions, etc. Mantenen
intercanvis i diàleg amb
altres opcions

•••• Certa tradició de relació entre
entitats. Relacions a nivell
d’intercanvi d’experiències entre
projectes

•••• Manca de coordinació i de treball en xarxa
•••• Descoordinació entre entitats i administració

CONTINGUTS
9. Proporcionen eines per
adaptar-se a noves
demandes del mercat de
treball. Fan una formació
polivalent

•••• Està assumit a nivell de
discurs

•••• Manca de currículums formatius que ho
prevegin adequadament. La polivalència ha de
preparar per al canvi i ha d’incloure:
(a) competències tècniques lligades a una

professió,
(b) competències tècniques en un sentit ampli

(no lligades a una professió concreta: NNTT,
idiomes, gestió del temps; medi ambient,…),

(c)  competències personals i socials,
(d) formació per al canvi professional i laboral:

informàtica, cerca activa de feina,…
10. Parteixen d’una
concepció ampla de
qualificació que inclou
l’àmbit personal i social

•••• Ídem característica 1 •••• Idem característica 1

11. Inclouen formació
tecnològica

•••• És una eina molt motivadora
•••• Dóna molts elements per a
treballar la polivalència
•••• Ajuda a fer prevenció en
relació a l’exlcusió

•••• A vegades consisteix en una imposició sense
cap proposta didàctica

METODOLOGIA
12. Vinculen treball i
estudi, inclouen
l’alternança entre la
formació i el treball a
l’empresa en situacións de
producció reals o similars

•••• La motivació és molt elevada
•••• Permet identificar problemes
que no sorgeixen durant la
formació

•••• Se cedeix a l’empresa la responsabilitat
formativa
•••• Es planteja amb una excessiva protecció de
l’alumne/a treballador/a
•••• Els contractes per a la formació no funcionen ni
hi ha precedent de bon funcionament en les
modalitats anteriors (contrates d’aprenentatge)
•••• Poca tradició de les empreses de participar en
la formació

13. Rompen amb la
metodologia escolar  i fan

•••• Rompen amb el que s’havia
mostrat ineficaç

•••• Experiencialisme, activisme
•••• Poca tradició avaluadora

                                                            
2 S’haurien de combinar els dos tipus d’accions.
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servir metodologies
innovadores (implicació
dels joves, reforçament del
paper de la tutoria,
reforçament del paper del
grup,…)

•••• Rigidesa d’alguns professionals i institucions
•••• Poc suport de l’administració
•••• Es poden crear espais massa protegits
•••• No s’avenen amb els paràmetres i
dinàmiques d’administració

14. Treballen amb
itineraris individualitzats i
amb una forta implicació
dels i les joves participants

•••• Es requereix el consens i compromís dels
joves i això és difícil. Els objectius han de ser
clars i compartits amb els joves
•••• S’ha de dissenyar a curt, mig i llarg termini
•••• Manca temps per a fer-los. S’hauria de
disminuir la ràtio educador/jove

15. Treballen amb els i les
joves més enllà del moment
de la col·locació, donant
suport al seu procés global
d’inserció social i
professional. Respecten els
temps de la inserció

Els elements han sortit en
apartats anteriors

Els elements han sortit en apartats anteriors

16. Incorporen una
avaluació àmplia com a
element del procés de
treball

•••• Experiències d’auditoria
social

•••• Les exigències de l’administració respecte de
l’avaluació (informe final, col·locacions)
•••• Sempre apareix al final del procés i manca
temps per a dedicar-s’hi
•••• El propi objecte d’avaluació. Hi ha molts
d’aspectes que són difícil d’avaluar
•••• Manquen hàbits d’autoavaluació

RECURSOS
17. Tenen recursos
humans i materials de
qualitat

•••• Professionals compromesos •••• Idea que tots els recursos serveixen perquè
es treballa amb col·lectius en dificultat
•••• Inadequada temporalització dels recursos
•••• Combinar diners i imaginació
•••• Tradició d’excessiu voluntarisme
•••• No es valora prou la importància de la gestió
dels programes
•••• Les convocatòries són anuals
•••• Inestabilitat professional
•••• Diferències de sou

18. Tenen un bon equip de
professionals (que treballen
en equip, es coordinen i
formen,…)

Ídem anterior Ídem anterior

2.4. Propostes relatives a les polítiques públiques a realitzar per tal de
promoure “bones pràctiques”

Les metodologies de treball

•••• L’intercanvi de metodologies no es pot considerar quelcom voluntari, sinó que ha

de formar part de la pròpia activitat relativa a la inserció de joves. Els

coneixements al respecte han d’esdevenir publics.

••••  Hi ha metodologies consolidades. S’haurien d’obrir programes i línies d’actuació

amb caràcter experimental que permetessin seguir avançant i consolidant

aprenentatges.

••••  S’haurien d’establir mecanismes que promoguin que les entitats comparteixin

recursos. Si les entitats presentassin projectes conjunts, la creació d’una xarxa

seria més real.
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L’avaluació

•••• Introduir l’avaluació externa com a element de suport i millora dels projectes.

•••• L’avaluació ha de ser més qualitativa que l’actual i centrar-se menys en aspectes

purament quantitatius.

Els continguts

••••  S’han de definir els sectors productius que oferten una feina de major qualitat i

treballar en el disseny de les formacions que hi estiguin associades.

••••  Cal donar suport a experiències d’orientació on es faci feina principalment amb

la motivació, alhora que es treballen hàbits prelaborals. En la feina amb

persones joves és especialment important invertir temps en la seva reubicació.

La perspectiva de gènere

•••• Introduir una perspectiva de gènere en totes les accions i serveis d’orientació.

•••• Impulsar la figura d’expertes i experts en igualtat.

•••• Propiciar intercanvis i formació en aquest àmbit.

Els col·lectius amb majors dificultats

••••  Dins les mesures i criteris d’avaluació, tenir en compte els col·lectius amb els

quals es treballa.

•••• El fet que el finançament depengui que els i les joves acabin el taller dificulta la

participació dels que presenten més dificultats. Amb aquests grups es dóna més

sovint l’abandonament i les entitats organitzadores tenen més risc d’haver de

tornar els diners.

••••  S’haurien d’establir mesures de flexibilització, que facilitin els itineraris

individualitzats.

Els recursos humans i materials

••••  Promoure certa regularització dels sous en funció del tipus de professorat, de

l’establiment de nivells bàsics de professionalitat. No obstant això, s’han d’evitar

rigideses.

••••  Establir convenis o acords a mig termini entre l’administració i les entitats que

permetin pròrrogues automàtiques si el projecte o programa funciona

correctament.

••••  Promoure la formació de formadors i gestors per a la inserció de joves. S’hauria

de dissenyar de manera participativa un pla de formació. Hauria d’incloure

fòrums de debat, intercanvis i seminaris i evitar una formació tradicional en

forma de cursets. El pla de formació hauria d’estar lligat a les necessitats i

realitats de les entitats.

El finançament

•••• Establir compromisos de finançament a mig termini i no convocatòries anuals.
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El paper de l’administració

••••  S’hauria d’implicar en la realització i seguiment de projectes i no sols en

assignar doblers.

••••  La seva funció no hauria de ser només inspectora i repartidora de diners, sinó

que també hauria d’introduir elements de millora.

La coordinació interinstitucional

••••  S’hauria de millorar la coordinació interinstitucional. Es considera necessari

incorporar la Conselleria d’Educació a les tasques de la Mesa sectorial3.

El teixit empresarial

•••• Realitzar accions de sensibilització del teixit empresarial.

••••  Les entitats han de tenir marge per poder fer aportacions a les empreses en

funció de les dinàmiques dels projectes.

••••  Promoure convenis amb els gremis i associacions empresarials (transportistes,

hotelers, pintors, etc.). Establir un model de conveni per part de l’administració.

Establir mecanismes per millorar els contractes per a la formació.

••••  Promoure el compromís social de les empreses, tot incloent-lo com a element a

valorar en les contractacions externes que fa l’administració.

L’economia social

••••  Promoure les clàusules socials a les administracions i empreses públiques. Les

clàusules socials han d’incloure: contractació directa de joves participants en

projectes de formació i inserció i benefici per a les entitats que treballen amb

aquests col·lectius i que es presenten a contractes de serveis.

•••• Elaborar la normativa autonòmica d’empreses d’inserció.

Els observatoris

•••• Els observatoris actuals haurien d’estar més relacionats.

••••  S’haurien d’establir els mecanismes adients per tal que puguin actuar a petició

de les entitats i els donin suport en les seves tasques.

Les entitats locals

••••  Les entitats locals han de crear espais específics per a la inserció sociolaboral.

S’han de sensibilitzar les entitats locals al respecte i ha de ser obligatori per

ajuntaments que reben finançament.

••••  Es valora positivament la filosofia dels pactes locals per a l’ocupació, però es

critica la seva realitat. Es considera que el desacord d’una entitat no ha de poder

impedir la creació d’estructures locals d’aquest tipus.

                                                            
3 Es planteja en diverses ocasions el tema de les convocatòries dels programes de garantia social i de les
dificultats de la seva gestió per part de les entitats. Es considera una bona ocasió la feina que feim per poder-
hi incidir.
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La difusió

•••• Fomentar la difusió en general i en especial les publicacions.

2.5. Observacions relatives a la darrera convocatòria d’ajuts de la
Conselleria de Treball i Formació

Les dificultats per ajustar les sol·licituds als criteris de la convocatòria

••••  Se centra en la formació en si mateixa sense lligar-la amb la feina més àmplia

d’inserció. Està dissenyada per a sol·licitar cursos que s’han de realitzar amb

metodologies tradicionals.

•••• Els impresos no s’adequen a les característiques dels projectes innovadors per a

joves. No permeten reflectir les característiques dels projectes.

•••• La convocatòria i les fitxes semblen estar més pensades per facilitar la correcció

que per valorar els projectes. No hi ha cap apartat relatiu a metodologies ni a

avaluació. Sols es presenta el projecte si t’aproven la sol·licitud en funció del que

has indicat a la fitxa.

••••  Els costos dels diferents projectes sovint no són comparables per la seva

diversitat. El fet que aquesta diversitat no es pugui reflectir a la sol·licitud fa

témer comparacions de costos que suposin desavantatge per als projectes

innovadors.

••••  Només s’inclouen dos tipus de mesures (serveis d’ocupació i formació) i no es

permeten unes altres possibilitats.

••••  L’eix 7 és l’únic que possibilita metodologies més innovadores. En canvi, la

mesura 3 de l’eix 1 (oferir vies d’inserció professional als joves) no inclou aquesta

possibilitat. La conseqüència és que els projectes innovadors per a joves troben

dificultats per a fer les seves sol·licituds: l’eix 1 és massa rígid i no acaben

d’encaixar a l’eix 7.

••••  Es proposa un eix específic per joves que prevegi les diverses possibilitats de

treball amb els joves i, especialment, amb els que tenen baix nivell de

qualificació.

Els criteris de valoració

••••  Són poc clars i plantegen puntuacions per separat de diversos apartats dels

projectes, sense tenir en compte la seva globalitat ni l’experiència anterior de les

entitats sol·licitants.
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••••  Se centren en els continguts i no tenen en compte els processos i les

metodologies.

••••  Primen la complimentació administrativa i burocràtica i la picaresca de “sumar

punts”.

••••  S’haurien d’introduir els criteris següents per valorar: coherència del projecte,

experiència anterior i resultats obtinguts.

••••  Es plantegen dubtes respecte de l’ús de les valoracions dels inspectors en la

concessió d’ajuts. Verbalment, diuen que s’utilitzen, però no figura cap menció

al respecte a la convocatòria. També es planteja el tema de les diferències entre

els inspectors a l’hora de fer les valoracions. I s’afirma que alguns fan les

inspeccions d’accions de l’eix 7 com si fossin cursos del pla FIP.

••••  En els punts per complementarietat amb altres accions, sols es valora quan

aquesta és amb el pla FIP, fins i tot en la feina amb joves.

Altres

•••• Es valora positivament el fet que, per primera vegada, s’incloguin itineraris.
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LA SEGONA FASE
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3. ELS INDICADORS DEL SISTEMA EDUCATIU

En aquest apartat presentam un recull de les principals dades educatives referides

a la població jove de les Illes Balears. En primer lloc, realitzam una comparació dels

principals indicadors respecte a les altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol

(alumnat escolaritzat per nivell educatiu, nivell d’estudis assolit per les persones joves que

deixaren els estudis, taxes d’escolarització, taxes de graduació, etc.) i amb els països de la

Unió Europea (taxes d’escolarització i percentatge d’alumnat segons tipus d’estudis) per a

centrar-nos després en una anàlisi en més profunditat de les dades educatives a les nostres

illes.

Pel que fa als indicadors propis, ens centram en l’anàlisi de l’Educació Secundària

Obligatòria (ESO).

En primer lloc, s’analitzen a nivell d’illa i/o zona les taxes d’idoneïtat i

d’escolarització, així com els indicadors relatius a l’alumnat graduat en ESO amb o sense

assignatures suspeses, la distribució per edats, les repeticions, l’alumnat amb necessitats

educatives especials i de diversificació i el que progressa de curs a 1r cicle d’ESO amb o

sense assignatures suspeses.

En segon lloc, es presenten una sèrie d’indicadors a nivell municipal, primer dues

dades bàsiques de referència: taxa d’escolarització d’alumnat de 4t d’ESO i taxa bruta4 de

graduats/ades en ESO i, després, diferents indicadors que ens serveixen per detectar les

bosses de joves amb dificultats d’aprenentatge. Pel que fa a les dades relacionades amb

l’obtenció del títol de graduat en ESO s’analitza: nombre absolut i percentatges d’alumnes

que no aconsegueixen el títol de graduat en ESO (durant un curs escolar), i graduats que

aconsegueixen el títol amb assignatures suspeses. I pel que fa a les dades referents a les

promocions de curs durant el 1r cicle d’ESO: alumnes que no promocionen al curs següent

(2n o 3r d’ESO segons els casos) i alumnes que promocionen amb assignatures suspeses.

Acabam aquest apartat destacant les zones i/o municipis on es dóna el major

nombre (en termes absoluts i/o relatius) d’alumnat amb dificultats i/o fracàs a l’ESO.
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3.1. Indicadors del sistema educatiu a les Illes Balears en relació a les
altres comunitats autònomes, amb l’Estat espanyol i amb Europa

En els nivells educatius d’educació infantil i d’educació primària i primer cicle

d’ESO, la comunitat autònoma de les Illes Balears es troba entre les comunitats5 que tenen

un major percentatge d’alumnes escolaritzats de la població entre 3 i 13 anys (vegeu taula

1). No passa el mateix en els nivells educatius superiors, ja que a segon cicle d’ESO i FP, per

una banda, i en el cas d’altres tipus d’ensenyances, és la comunitat que menys percentatge

de població escolaritzada registra. En el cas de l’ensenyament universitari és la penúltima

quant a percentatge de població escolaritzada després de Castella-La Manxa. Finalment,

hem de destacar que, a nivell global, és a dir en percentatge de població de totes les

ensenyances, és la comunitat amb menys població escolaritzada.

Taula 1. Alumnat escolaritzat per 100 persones de la població de 3 a 29 anys,
per comunitat autònoma i nivell educatiu

Curs 1996-97

Ed. Infantil
Ed. Primària i
1r cicle d'ESO

2n cicle
d'ESO i FP Ed. Universitària

Altres
ensenyaments

Totes les
ensenyances

Andalusia 6,6 28,7 16,1 9,1 1,8 62,3
Aragó 7,3 24,6 17,8 12,7 4,4 66,8
Astúries 6 24 20,6 12,6 4,5 67,7
Illes Balears 8,2 28,8 14,8 5,9 1,6 59,3

Canàries 7,4 28,2 17,7 7,7 3,6 64,6
Cantabria 6,6 24,9 20 8,6 4 64,1
Castella i Lleó 7,1 25,2 19,2 13,2 4,3 69
Castella-La Manxa 8,5 28,4 15 5,1 3,5 60,5
Catalunya 8 24 17,1 9,8 2 60,9
València 6,5 25,9 16,3 9,7 2,7 61,1
Extremadura 8,2 28,7 15 6,2 2,9 61
Galícia 6,6 25,2 19,5 10,2 2,5 64
Madrid 7,1 24,9 18,4 14,6 2,8 67,8
Múrcia 8 27,9 16,6 8,5 2,3 63,3
Navarra 7,6 23,1 17,6 12,3 3,4 64
País Basc 6,8 22,3 20,5 11,8 3,5 64,9
La Rioja 7,5 25,4 19,3 8,2 3,9 64,3
Ceuta 8,4 29,2 13,2 2,7 0,4 53,9
Melilla 7,6 31,1 13,6 3,5 4,5 60,3
Total Estat
espanyol 7,2 26,1 17,4 11,1 2,7 64,5

Font: Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (2000)

                                                                                                                                                                                             
4 La taxa bruta és la relació entre l’alumnat de l’edat corresponent a un nivell educatiu concret i la població
total d’aquesta mateixa edat.
5 Tot i que a les taules s’inclouen les dades de Ceuta i Melilla, el fet que les xifres absolutes de les ciutats
esmentades no tinguin el grau necessari de fiablitat estadística, fa que siguin excloses de la comparació amb
la resta de la taula i, per tant, en totes les taules d’aquest estudi ens centrarem en l’anàlisi de comunitats
autònomes.
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Pel que fa al nivell d’estudis assolit per les persones entre 16 i 35 anys que deixaren

d’estudiar entre 1990 i 2000, les Illes Balears és la comunitat que té un percentatge més

elevat de persones que han assolit únicament el primer cicle d’ESO, mentre que és la que il

té menor de persones que han assolit el segon cicle d’ESO i és la quarta de les que han

assolit menys titulacions superiors després d’Extremadura, Andalusia i Castella-La Manxa

(vegeu taula 2).

Taula 2. Nivell d’estudis assolit per les persones entre 16 i 35 anys
que deixaren d’estudiar entre 1990 i 2000

Total joves que Nivell d’estudis assolit (en %)
deixaren els estudis

(en mils)
Educ.

primària 1r cicle ESO 2n cicle ESO
Ensenyament

superior

Andalusia 633,6 11,9 35,4 20 32,7
Aragó 91,3 5,3 22,6 23,5 48,6
Astúries 76,5 3,8 27,2 24,3 44,7
Illes Balears 62,7 4,3 44,9 18 32,8
Canàries 143,4 14,2 26,8 25,7 33,2
Cantabria 45,8 3,2 26,2 29,3 41,2
Castella i Lleó 165,9 5,6 26,4 24,9 43,1
Castella-La Manxa 129,1 7,1 40,5 19,7 32,7
Catalunya 512,1 3,7 25 23,6 47,7
València 335,3 3,1 36,9 21,1 38,9
Extremadura 84,1 12,3 41,8 20,1 25,8
Galícia 204,6 7 30,7 22,1 40,2
Madrid 457,4 1,9 19,2 21,4 57,6
Múrcia 101,4 7,5 39,7 19 33,8
Navarra 42,1 1,9 15,6 21,7 60,8
País Basc 170,6 1,3 13,3 19,7 65,8
La Rioja 20,9 4,9 21,5 25,3 48,2
Ceuta i Melilla 11,6 10 42,4 20,7 26,9

Total Estat espanyol 3.288,5 6,1 29,1 21,8 43
Font: Instituto Nacional de Estadística (2001)

Tot i que la taxa neta6 d’escolarització de l’alumnat de 15 anys està per sobre de la

mitjana de tot l’Estat espanyol, les taxes dels alumnes de 16 i 17 anys es troben entre les de

les comunitats que tenen menor percentatge d’alumnes escolaritzats i en les taxes de 18 i

19 anys és la comunitat que té la taxa menor. Per altra banda, cal observar que les dones

sempre presenten una taxa d’escolarització superior a la dels homes (vegeu taules 3 i 4).
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Taula 3. Taxes netes7 d’escolarització de 15, 16 i 17 anys per comunitat autònoma i sexe.
Curs 1996-97

15 anys 16 anys 17 anys

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

Andalusia 96,3 89,8 93,05 80,7 78,2 79,45 75,4 71,7 73,55

Aragó 98,5 97,9 98,2 90,2 92,3 91,25 79,9 84,2 82,05

Astúrias 99,9 100 99,95 92,3 93,6 92,95 83,1 89,1 86,1

Illes Balears 95,7 99 97,35 78,7 88 83,35 62,8 72,9 67,85

Canàries 99,6 99 99,3 80,7 85,2 82,95 69,2 78,1 73,65

Cantabria 99,4 98 98,7 88,6 92,5 90,55 76,4 84,9 80,65

Castella i Lleó 99,8 98,8 99,3 90,7 94,9 92,8 79,7 88,7 84,2

Castella-La Manxa 89,2 90,3 89,75 71,1 80,5 75,8 59,5 71,7 65,6

Catalunya 94,7 94,9 94,8 78,1 86,1 82,1 66,5 77,9 72,2

València 87,7 90 88,85 71,3 81,9 76,6 61,7 74 67,85

Extremadura 87,6 90,5 89,05 73,2 81,9 77,55 62,5 71,8 67,15

Galícia 96,3 94,6 95,45 80,8 87,4 84,1 71,9 83,3 77,6

Madrid 98,6 98,5 98,55 88,2 92,7 90,45 80,5 87,5 84

Múrcia 93,3 94,9 94,1 78,7 84,6 81,65 67,2 75,5 71,35

Navarra 93,2 99,3 96,25 84,8 88,3 86,55 74,1 82,5 78,3

País Basc 100 100 100 97,7 95,5 96,6 92,3 93,9 93,1

La Rioja 100 100 100 87,2 95 91,1 76,5 93,1 84,8

Ceuta 84,2 81,9 83,05 60,5 74,2 67,35 56,9 59,1 58

Melilla 79,9 83,4 81,65 77,8 79,2 78,5 54 65,3 59,65

Total Estat
l

95,5 94,6
95,0

5 81,7 86
83,8

5 76,2 79,3 77,75
Font: Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (2000)

                                                                                                                                                                                             
6 La taxa neta és la relació entre l’alumnat de l’edat corresponent matriculat a qualsevol nivell educatiu i la
població total d’aquesta mateixa edat.
7 La taxa neta és la relació entre l’alumnat de l’edat corresponent matriculat a qualsevol nivell educatiu i la
població total d’aquesta mateixa edat.
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Taula 4. Taxes netes8 d’escolarització de 18 i 19 anys per comunitat autònoma i sexe.
Curs 1996-97

18 anys 19 anys
Homes Dones Total Homes Dones Total

Andalusia 53,3 60,9 57,1 43 53,7 48,35

Aragó 69,8 75,6 72,7 56,3 67,8 62,05

Asturias 66,9 74,2 70,55 58,6 71,5 65,05

Illes Balears 44,4 53,4 48,9 33,2 41,8 37,5

Canàries 63,7 73,6 68,65 49,9 59,5 54,7

Cantabria 63,4 69,4 66,4 54,1 60 57,05

Castella i Lleó 68,3 80,9 74,6 56,7 71,8 64,25

Castella-La Manxa 46,3 57,1 51,7 33,8 44,6 39,2

Catalunya 57,1 66,9 62 44 56,2 50,1

València 53,2 66,8 60 44,5 59 51,75

Extremadura 45,7 53,7 49,7 38,5 47,3 42,9

Galícia 64,7 73,7 69,2 52,2 65,3 58,75

Madrid 73,1 82,2 77,65 61 73,3 67,15

Múrcia 56,4 67,1 61,75 44,8 55,3 50,05

Navarra 73,7 83,9 78,8 62,1 76,7 69,4

País Basc 81,3 83,7 82,5 68,5 74,3 71,4

La Rioja 63,4 68,7 66,05 50,4 59,6 55

Ceuta 36,1 44,1 40,1 25,2 38 31,6

Melilla 29,7 37,9 33,8 35,5 36 35,75

Total Estat espanyol 60,7 69,9 65,3 49,6 61,2 55,4

Font: Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (2000)

Si comparam les taxes netes d’escolarització  de les Illes Balears amb la dels 15

països de la Unió Europea, confirmam la mateixa tendència observada a nivell de

comunitats de l’Estat espanyol. Les illes tenen una taxa neta d’escolarització als 15 anys

superior a la mitjana europea, als 16 anys només hi ha dos països amb mitjanes inferiors

                                                            
8 La taxa neta és la relació entre l’alumnat de l’edat corresponent matriculat a qualsevol nivell educatiu i la
població total d’aquesta mateixa edat.
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(Itàlia i Portugal), mentre que en els 17, 18 i 19 anys registra una taxa neta menor que

quasevol dels 15 països de la UE (vegeu taula 5).

Taula 5. Taxes netes9 d'escolarització a la Unió Europea (1996-97)

15 anys 16 anys 17 anys 18 anys 19 anys

Illes Balears (1) 97,35 83,35 62,8 48,9 37,5

Espanya (1) 95,5 83,85 74,4 65,3 55,4

UE-15 (2) 94,4 91 85,7 76,9 65,6

Bèlgica (2) 93 91,9 91,3 86,5 76,3

Dinamarca (2) 96 94,1 89,9 87,6 76

Alemanya (2) 99,8 99,7 100 86,2 74,2

Grecia (2) 93,5 91,8 88,3 71,7 60,1

França (2) 99,4 97,8 95,2 89,5 80,2

Irlanda (2) 97 93,9 85,2 69,3 54,1

Italia (2) 83,6 81,1 75,3 71,3 62,3

Luxemburg (2) 91,3 93,6 88,9 85,7 79,1

Holanda (2) 95 93,3 91,1 81,3 72,5

Àustria (2) 95,6 93 90,1 73 52,6

Portugal (2) 86,6 80,7 73,2 68,3 54,8

Finlàndia (2) 100 94,9 93,4 87,5 65,6

Suècia (2) 100 91,3 87,4 85,9 47,5

Regne Unit (2) 100 87 73,9 60 43,9
(1) Dades de Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (2000) corresponents al curs 1996/97
(2) Dades de CEDEFOP (2001) corresponents a l’any 1997

Les Illes Balears és la comunitat que registra una taxa bruta de graduats en

educació secundària postobligatòria menor, així mateix les dones superen als homes en

percentatge de graduacions (vegeu taula 6).

                                                            
9 La taxa neta és la relació entre l’alumnat de l’edat corresponent matriculat a qualsevol nivell educatiu i la
població total d’aquesta mateixa edat.
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Taula 6. Taxa bruta10 de graduació en educació secundària postobligatòria per comunitat autònoma.
Curs 1995-96

Total Homes Dones

Andalusia 40,8 35,6 46,3

Aragó 55,1 47,5 63,1

Asturias 58,3 50,4 66,5

Illes Balears 39,2 33,3 45,4

Canàries 40,4 34,6 46,4

Cantabria 46,9 38,4 55,6

Castella i Lleó 54,7 46 63,7

Castella-La Manxa 39,5 33,3 46,1

Catalunya 43,3 37,7 49,3

València 41,6 35,5 48,1

Extremadura 41,4 34,2 48,9

Galícia 48 40,3 55,9

Madrid 60,4 54,5 66,6

Múrcia 42,2 36,7 48

Navarra 53,5 49,7 57,3

País Basc 61,5 53,7 69,6

La Rioja 52,2 41,9 63,2

Ceuta 33,5 29,5 37,9

Melilla 38,2 38,2 38,2

Total Estat
espanyol 47,1 40,8 53,7

Font: Instituto Nacional de Calidad y Evaluación

Les dades d’escolarització dels països d’Europa mostren una clara tendència a la

potenciació dels estudis professionals respecte dels generals. Aquesta caracterísitica no és

aplicable a l’Estat espanyol, ja que només el 21,5 % segueix estudis professionals. A

                                                            
10 La taxa bruta de graduació és la relació entre el total de l’alumnat graduat i el que té l’edat teòrica de
graduació.
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Catalunya i a les Illes Balears, tot i que no s’arriben a les dades d’Europa se superen les

dades de formació professional registrades a nivell d’Estat (vegeu taula 7).

Taula 7. Percentatge d’alumnat de l’Ensenyament Secundari Postobligatori General
i Professional a Europa

Illes Balears (1) Catalunya (2) Espanya (2) Països de l’Euro (2)

General 66,02 61,8 78,5 47

Professional 33,98 38,2 21,5 53

(1) Dades del curs 1999/2000. Font: Direcció General de Planificació i Centres. Servei de Centres.
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
(2) Dades del curs 1998/99. Font: Sistema d’indicadors  d’Ensenyament de Catalunya. Generalitat de
Catalunya (2000)

3.2. Indicadors del sistema educatiu a les Illes Balears per illes o zones

Per realitzar aquest apartat, ens hem hagut d’adaptar a les dades educatives

disponibles i que ens ha facilitat la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern balear.

Aquestes dades no sempre són les més idònies, peró en qualsevol cas hem intentat

extreure’n els indicadors més adequats a les necessitats de l’estudi que presentam

3.2.1. Principals taxes educatives

La taxa d’idoneïtat11 de l’alumnat de 15 anys12 a les Illes Balears i a cada una de

les illes (el curs 1999-2000) és superior a la que es registrava a l’Estat espanyol el curs

1995-96, que era del 58,4 (vegeu taula 8). Ara bé, observam que la taxa d’escolarització dels

alumnes de 15 anys durant el curs 1999-2000 (91,20) és inferior a la que es registrava el

curs 1996-97 (95,7) i que apareix a la taula 3. Per altra banda, observam que a Formentera

és on la taxa d’idoneïtat de l’alumnat de 15 anys és més baixa (82,76) i, per tant, és on n’hi

ha menys escolaritzats a 4t d’ESO que és el curs que els correspon per l’edat. Així mateix,

en aquesta mateixa illa és on hi ha menys alumnes de 15 anys escolaritzats a qualsevol

nivell educatiu –taxa neta d’escolarització– (87,93). Per altra banda, Mallorca és l’illa que té

una taxa d’idoneïtat més elevada (86,72), malgrat les diferències amb les altres illes no

                                                            
11 La taxa d’idoneïtat és la proporció de l’alumnat de l’edat considerada, que es troba matriculat en el curs
teòric corresponent. Per a l’alumnat de 15 anys el curs teòric corresponent és 4t d’ESO.
12 Utilitzam la taxa d’idoneïtat de l’alumnat de 15 anys, malgrat el nostre estudi s’iniciï als 16 anys, ja que és
l’edat corresponent al darrer curs d’escolarització obligatòria i ens permet saber quina proporció d’alumnat es
trobava matriculat en el curs teòric corresponent a la seva edat abans d’acabar l’escolaritat obligatòria. Per
altra banda, la taxa d’idoneïtat de l’alumnat de 16 anys només faria referència a les persones que continuen
estudiant i, per tant, no ens donaria una informació tan útil per a l’estudi.
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siguin molt grosses. L’illa que té més alumnes matriculats a qualsevol nivell educatiu és

Menorca (93,76).

Taula 8. Taxes d’idoneïtat13 i taxes netes14 d’escolarització de l’alumnat de 15 anys
a les Illes Balears (per illes).

Curs 1999-2000
Població 15

anys
a 1/1/2000

Alumnes
matriculats
a 4t d’ESO

Taxa d’idoneïtat
dels alumnes de

15 anys15

Alumnes de 15 anys
escolaritzats a

qualsevol nivell d’ESO

Taxa neta
d’escolarització de

l’alumnat de 15 anys
Mallorca 8014 6950 86,72 7281 90,85

Menorca 849 733 86,34 796 93,76

Eivissa 1148 987 85,98 1055 91,90

Formentera 58 48 82,76 51 87,93

Illes Balears 10069 8718 86,58 9183 91,20
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura i de l’Institut Balear
d’Estadística (Govern de les Illes Balears)

Pel que fa a les diferències entre sexes, a totes les illes i al global de les Balears,

observam que la taxa neta d’escolarització als 15 anys sempre és superior en el cas de les

dones, encara que les diferències mai són superiors als tres punts (vegeu taula 9).

Altre cop hem de destacar el cas de Formentera, ja que aquesta illla registra la taxa

neta d’escolarització més baixa de totes les illes (87,93), malgrat això només suposi que 7

(d’entre 58 joves) no estiguin escolaritzats a cap nivell educatiu (4 són homes i 3 són dones).

                                                            
13 La taxa d’idoneïtat és la proporció de l’alumnat de l’edat considerada que es troba matriculat en el curs teòric
corresponent.
14 La taxa neta és la relació entre l’alumnat de l’edat corresponent matriculat a qualsevol nivell educatiu i la
població total d’aquesta mateixa edat.
15 La taxa d’idoneïtat dels alumnes de 15 anys a l’Estat espanyol durant el curs 1995-96 era del 58,5 (MEC,
Estadística de la Enseñanza en España. Niveles no universitarios)
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Taula 9. Taxa neta16 d’escolarització dels alumnes de 15 anys per illes i per sexe.
Curs 1999/2000

Població 15 anys a
1/1/2000

Alumnat de 15 anys escolaritzats a
qualsevol nivell d'ESO

Taxa neta d'escolaritat
dels alumnes de 15 anys

Total 8014 7281 90,85

Mallorca Homes 4097 3673 89,65

Dones 3917 3608 92,11

Total 849 796 93,76

Menorca Homes 432 404 93,52

Dones 417 392 94,00

Total 1148 1055 91,90

Eivissa Homes 594 537 90,40

Dones 554 518 93,50

Total 58 51 87,93

Formentera Homes 28 24 85,71

Dones 30 27 90,00

Total 10069 9183 91,20

Illes Balears Homes 5151 4638 90,04

Dones 4918 4545 92,42
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura i de l’Institut Balear
d’Estadística (Govern de les Illes Balears)

La taxa bruta de graduats d’ESO (vegeu taula 10) a les Illes Balears és del 63,13 i

les illes que registren una taxa menor són Eivissa (60,19) i Formentera (60,34), mentre que

la que registra una taxa superior és Menorca (65,72).

Taula 10. Taxa bruta17 de graduats d’ESO per illes. Curs 1999/2000
Població 15 anys a 1/1/2000 Alumnes graduats en ESO Taxa bruta de graduats d'ESO

Mallorca 8014 5073 63,30

Menorca 849 558 65,72

Eivissa 1148 691 60,19

Formentera 58 35 60,34

Illes Balears 10069 6357 63,13

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura i de l’Institut Balear
d’Estadística (Govern de les Illes Balears)

                                                            
16 La taxa neta és la relació entre l’alumnat de l’edat corresponent matriculat a qualsevol nivell educatiu i la
població total d’aquesta mateixa edat.
17 La taxa bruta de graduació és la relació entre el total de l’alumnat graduat i el que té l’edat teòrica de
graduació.
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3.2.2. Dades bàsiques de graduació a l’ESO

A les taules que segueixen (de la núm. 11 a la núm. 16) es resumeixen les dades

bàsiques de graduació a l’ESO (a Palma, Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i a les Illes

Balears) segons el tipus de centre: públic, concertat o privat. Concretament, s’especifica el

nombre de persones graduades i d’aquestes les que es graduen amb totes les assignatures

aprovades o ho fan amb assignatures suspeses.

A nivell general, podem observar que en qualsevol dels casos els percentatges de

graduació són superiors en el cas dels centres privats, seguit dels concertats i finalment dels

públics.

Per regla general on es registra el major nombre d’alumnes que es graduen amb 1 o

2 assignatures suspeses és als centres públics, seguit dels concertats i, en darrer lloc, es

troben els privats (a excepció dels centres privats a la part forana de Mallorca –que és un

únic centre– que supera el percentatge de graduacions amb aquest nombre d’assignatures

suspeses a la mateixa zona).

Taula 11. Característiques de la graduació en ESO a Palma. Curs 1999/00

PALMA
IES

PALMA
CONCERTATS

PALMA
PRIVATS

TOTAL
PALMA

Total 1737 2059 250 4046

Graduats 1089 1675 227 2991

Matriculats Graduats (%) 62,69 81,35 90,80 73,92

No graduats 648 382 23 1053

No graduats (%) 37,31 18,55 9,20 26,03

Graduats totes Total 531 1089 194 1814

assignatures % dels que es graduen 48,76 65,01 85,46 60,65

aprovades % del total 30,57 52,89 77,60 44,83

Graduats amb Total 532 531 28 1091

1 o 2 assignatures % dels que es graduen 48,85 31,70 12,33 36,48

suspeses % del total 30,63 25,79 11,20 26,96

Graduats amb més Total 26 55 5 86

de 2 assignatures % dels que es graduen 2,39 3,28 2,20 2,88

suspeses % del total 1,50 2,67 2,00 2,13
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)
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Taula 12. Característiques de la graduació en ESO a la part forana de Mallorca. Curs 1999/00

PART FORANA
DE MALLORCA

IES

PART FORANA
DE MALLORCA
CONCERTATS

PART FORANA
DE MALLORCA

PRIVATS

TOTAL PART
FORANA.
MALLORCA

Total 2029 832 43 2904

Graduats 1385 660 37 2082

Matriculats Graduats (%) 68,26 79,33 86,05 71,69

No graduats 644 172 6 822

No graduats (%) 31,74 20,67 13,95 28,31

Graduats Total 759 435 14 1208

Totes asssignatures % dels que es graduen 54,80 65,91 37,84 58,02

aprovades % del total 37,41 52,28 32,56 41,60

Graduats amb Total 579 194 18 791

1 o 2 assignatures % dels que es graduen 41,81 29,39 48,65 37,99

suspeses % del total 28,54 23,32 41,86 27,24

Graduats amb més Total 47 31 5 83

de 2 assignatures % dels que es graduen 3,39 4,70 13,51 3,99

suspeses % del total 2,32 3,73 11,63 2,86
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

Taula 13. Característiques de la graduació en ESO a Menorca. Curs 1999/00

MENORCA
IES

MENORCA
CONCERTATS

TOTAL
MENORCA

Total 494 239 733

Graduats 355 203 558

Matriculats Graduats (%) 71,86 84,94 76,13

No graduats 139 36 175

No graduats (%) 28,14 15,06 23,87

Graduats Total 188 110 298

totes asssignatures % dels que es graduen 52,96 54,19 53,41

aprovades % del total 38,06 46,03 40,65

Graduats amb Total 144 86 230

1 o 2 assignatures % dels que es graduen 40,56 42,36 41,22

suspeses % del total 29,15 35,98 31,38

Graduats amb més Total 13 7 20

de 2 assignatures % dels que es graduen 3,66 3,45 3,58

suspeses % del total 2,63 2,93 2,73
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)
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Taula 14. Característiques de la graduació en ESO a Eivissa. Curs 1999/00

EIVISSA
IES

EIVISSA
CONCERTATS

TOTAL
EIVISSA

Total 829 158 987

Graduats 566 125 691

Matriculats Graduats (%) 68,28 79,11 70,01

No graduats 263 33 296

No graduats (%) 31,72 20,89 29,99

Graduats Total 249 79 328

totes asssignatures % dels que es graduen 43,99 63,20 47,47

aprovades % del total 30,04 50,00 33,23

Graduats amb Total 271 30 301

1 o 2 assignatures % dels que es graduen 47,88 24,00 43,56

Suspeses % del total 32,69 18,99 30,50

Graduats amb més Total 46 16 62

de 2 assignatures % dels que es graduen 8,13 12,80 8,97

suspeses % del total 5,55 10,13 6,28
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

Taula 15. Característiques de la graduació en ESO a Formentera. Curs 1999/00

FORMENTERA
IES

Total 48

Graduats 35

Matriculats Graduats (%) 72,92

No graduats 13

No graduats (%) 27,08

Graduats Total 24

totes asssignatures % dels que es graduen 68,57

aprovades % del total 50,00

Graduats amb Total 11

1 o 2 assignatures % dels que es graduen 31,43

Suspeses % del total 22,92

Graduats amb més Total 0

de 2 assignatures % dels que es graduen 0,00

suspeses % del total 0,00
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)
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Taula 16. Característiques de la graduació en ESO a les Illes Balears. Curs 1999/00

TOTAL
ILLES BALEARS

Total 8718

Graduats 6357

Matriculats Graduats (%) 72,92

No graduats 2359

No graduats (%) 27,06

Graduats Total 3672

totes asssignatures % dels que es graduen 57,76

aprovades % del total 42,12

Graduats amb Total 2424

1 o 2 assignatures % dels que es graduen 38,13

Suspeses % del total 27,80

Graduats amb més Total 251

de 2 assignatures % dels que es graduen 3,95

suspeses % del total 2,88
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

3.2.3. Distribució per edat de l’alumnat de 4t d’ESO

Hem de destacar que, en coherència amb les taxes d’escolarització, d’idoneïtat i de

graduacions que hem analitzat abans, observam un nombre bastan elevat d’alumnes de 16 i

17 anys cursant aquest curs de l’educació secundària. En el conjunt de les illes, trobam

3.661 alumnes que tenen aquestes edats.
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Taula 17. Alumnat de 4t d’ESO per edat i sexe (Illes Balears)
15

anys
16

anys
17

anys
>=

18 anys TOTAL
%

15 anys
%

16 anys
%

17 anys
% >=18
anys TOTAL

Total 5036 2587 1074 131 8828 57,05 29,30 12,17 1,48 100,00
Total
Illes

Balears Homes 2184 1408 576 66 4234 51,58 33,25 13,60 1,56 100,00

Dones 2852 1179 498 65 4594 62,08 25,66 10,84 1,41 100,00

Sense Total 4893 2497 930 106 8426 58,07 29,63 11,04 1,26 100,00

diversifi-
cació Homes 2094 1345 491 54 3984 52,56 33,76 12,32 1,36 100,00

Dones 2799 1152 439 52 4442 63,01 25,93 9,88 1,17 100,00

Amb Total 143 90 144 25 402 35,57 22,39 35,82 6,22 100,00

diversifi-
cació Homes 90 63 85 12 250 36,00 25,20 34,00 4,80 100,00

Dones 53 27 59 13 152 34,87 17,76 38,82 8,55 100,00
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

Taula 18. Alumnat de 4t d’ESO per edat i sexe (Mallorca)
15

anys
16

anys
17

anys >=18 anys TOTAL
% 15
anys

% 16
anys

% 17
anys

% >=18
anys TOTAL

Total 4014 2075 830 92 7011 57,25 29,60 11,84 1,31 100,00

Total
Mallorca Homes 1741 1131 446 45 3363 51,77 33,63 13,26 1,34 100,00

Dones 2273 944 384 47 3648 62,31 25,88 10,53 1,29 100,00

Sense Total 3871 1997 720 72 6660 58,12 29,98 10,81 1,08 100,00

diversifi-
cació Homes 1651 1076 378 36 3141 52,56 34,26 12,03 1,15 100,00

Dones 2220 921 342 36 3519 63,09 26,17 9,72 1,02 100,00

Amb Total 143 78 110 20 351 40,74 22,22 31,34 5,70 100,00

diversifi-
cació Homes 90 55 68 9 222 40,54 24,77 30,63 4,05 100,00

Dones 53 23 42 11 129 41,09 17,83 32,56 8,53 100,00
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)
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Taula 19. Alumnat de 4t d’ESO per edat i sexe (Menorca)
15

anys
16

anys
17

anys >=18 anys TOTAL % 15 anys
% 16
anys

% 17
anys

% >=18
anys TOTAL

Total 470 206 70 5 751 62,58 27,43 9,32 0,67 100,00

Total
Menorca Homes 206 120 38 2 366 56,28 32,79

10,3
8 0,55 100,00

Dones 264 86 32 3 385 68,57 22,34 8,31 0,78 100,00

Sense Total 470 194 58 5 727 64,65 26,69 7,98 0,69 100,00

diversifi
-cació Homes 206 112 33 2 353 58,36 31,73 9,35 0,57 100,00

Dones 264 82 25 3 374 70,59 21,93 6,68 0,80 100,00

Amb Total 0 12 12 0 24 0,00 50,00
50,0

0 0,00 100,00

diversifi
-cació Homes 0 8 5 0 13 0,00 61,54

38,4
6 0,00 100,00

Dones 0 4 7 0 1 0,00 36,36
63,6

4 0,00 100,00
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

Taula 20. Alumnat de 4t d’ESO per edat i sexe (Eivissa)

15 anys 16 anys 17 anys >=18 anys TOTAL % 15 anys
% 16
anys

% 17
anys

% >=18
anys TOTAL

Total 530 294 160 33 1017 52,11 28,91
15,7

3 3,24 100,00
Total
Eivissa Homes 228 152 83 18 481 47,40 31,60

17,2
6 3,74 100,00

Dones 302 142 77 15 536 56,34 26,49
14,3

7 2,80 100,00

Sense Total 530 294 147 28 999 53,05 29,43
14,7

1 2,80 100,00
diversifi
-cació Homes 228 152 75 15 470 48,51 32,34

15,9
6 3,19 100,00

Dones 302 142 72 13 529 57,09 26,84
13,6

1 2,46 100,00

Amb Total 0 0 13 5 18 0,00 0,00
72,2

2 27,78 100,00
diversifi
-cació Homes 0 0 8 3 11 0,00 0,00

72,7
3 27,27 100,00

Dones 0 0 5 2 7 0,00 0,00
71,4

3 28,57 100,00
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)
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Taula 21. Alumnat de 4t d’ESO per edat i sexe (Formentera)
15

anys
16

anys
17

anys>=18 anys TOTAL % 15 anys% 16 anys % 17 anys % >=18 anys TOTAL

Total 22 12 14 1 49 44,90 24,49 28,57 2,04 100,00

Total FormenteraHomes 9 5 9 1 24 37,50 20,83 37,50 4,17 100,00

Dones 13 7 5 0 25 52,00 28,00 20,00 0,00 100,00

Sense Total 22 12 5 1 40 55,00 30,00 12,50 2,50 100,00

diversifi-cació Homes 9 5 5 1 20 45,00 25,00 25,00 5,00 100,00

Dones 13 7 0 0 20 65,00 35,00 0,00 0,00 100,00

Amb Total 0 0 9 0 9 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

diversifi-cació Homes 0 0 4 0 4 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00

Dones 0 0 5 0 5 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

3.2.4. Alumnat repetidor i amb adaptacions curriculars a 4t d’ESO

Per a completar l’anàlisi de l’alumnat de 4t d’ESO a les Illes Balears, analitzarem

les dades de repetició de curs i d’alumnes amb Adaptacions Curriculars de Necessitats

Educatives Especials (ACNEE) i les dels alumnes amb diversificació.

Al conjunt de les illes es registra un 12,37 % de persones repetidores a 4t d’ESO.

Aquest percentatge és un poc més elevat si només tenim en compte l’alumnat que està

acollit a programes de diversificació (16,42 %) respecte del que no hi està acollit (12,18 %).

Per altra banda, el 4,55 % del total d’alumnes pertany a un grup de diversificació i un 1,18

% tenen ACNEE (vegeu taula 22).

Taula 22. Alumnat repetidor a 4t d’ESO, alumnat de Necessitats Educatives Especials
i alumnat amb diversificació (Illes Balears)

TOTAL Del total rep. % rep. Del total ACNEE

Total 8828 1092 12,37 104
Total Illes
Balears Homes 4234 585 13,82 59

Dones 4594 507 11,04 45

Sense Total 8426 1026 12,18 99

diversificació Homes 3984 540 13,55 55
Dones 4442 486 10,94 44

Amb Total 402 66 16,42 5

diversificació Homes 250 45 18,00 4
Dones 152 21 13,82 1

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)



Estudi sobre la inserció laboral dels joves amb baix nivell educatiu a Balears

48

A Mallorca es registra un 11,62 % de repeticions a 4t d’ESO. Aquest percentatge és

un poc més elevat si només tenim en compte l’alumnat que està acollit a programes de

diversificació (15,38 %) respecte del que no hi està acollit (11,43 %). Per altra banda, el 5,01

% del total dels alumnes pertany a un grup de diversificació i un 1,21 % tenen ACNEE

(vegeu taula 23).

Per sexes, observam que els homes sempre tenen un percentatge un poc més elevat

de repeticions i quan aquest percentatge és més elevat és en el cas dels alumnes de

diversificació

Taula 23. Alumnat repetidor a 4t d’ESO, alumnat de Necessitats Educatives Especials
i alumnat amb diversificació (Mallorca)

TOTAL Del total rep. % rep. Del total ACNEE

Total 7011 815 11,62 85
Total Mallorca Homes 3363 428 12,73 50

Dones 3648 387 10,61 35

Sense Total 6660 761 11,43 80
diversificació Homes 3141 389 12,38 46

Dones 3519 372 10,57 34
Amb Total 351 54 15,38 5
diversificació Homes 222 39 17,57 4

Dones 129 15 11,63 1
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

A Menorca  es registra un 15,58 % de repeticions a 4t d’ESO. Aquest percentatge és

bastant més elevat si només tenim en compte l’alumnat que està acollit a programes de

diversificació (37,50 %) respecte del que no hi està acollit (14,86 %). Per altra banda, el 3,20

% del total dels alumnes pertany a un grup de diversificació i un 1,20 % tenen ACNEE

(vegeu taula 24).

Per sexes, els homes tornen a tenir els percentatges de repeticions més elevats, en

aquest cas amb més diferència respecte de les dones, que en el cas de Mallorca.

Taula 24. Alumnat repetidor a 4t d’ESO, alumnat de Necessitats Educatives Especials
i alumnat amb diversificació (Menorca)

TOTAL Del total rep. % rep. Del total ACNEE
Total 751 117 15,58 9

Total Menorca Homes 366 66 18,03 4
Dones 385 51 13,25 5

Sense Total 727 108 14,86 9

diversificació Homes 353 61 17,28 4
Dones 374 47 12,57 5

Amb Total 24 9 37,50 0

diversificació Homes 13 5 38,46 0
Dones 11 4 36,36 0

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)
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A Eivissa  es registra un 15,44 % de repeticions a 4t d’ESO. Aquest percentatge és

un poc més elevat si només tenim en compte l’alumnat que està acollit a programes de

diversificació (16,67 %) respecte del que no hi està acollit (15,42 %). Per altra banda, el 1,77

% del total dels alumnes pertany a un grup de diversificació i un 0,79 % tenen ACNEE

(vegeu taula 25).

Per sexes, a l’igual que a les altres illes, les dones tenen un percentatge de

repeticions inferior al dels homes.

Taula 25. Alumnat repetidor a 4t d’ESO, alumnat de Necessitats Educatives Especials
i alumnat amb diversificació (Eivissa)

TOTAL Del total rep. % rep. Del total ACNEE

Total 1017 157 15,44 8

Total Eivissa Homes 481 89 18,50 3
Dones 536 68 12,69 5

Sense Total 999 154 15,42 8
diversificació Homes 470 88 18,72 3

Dones 529 66 12,48 5

Amb Total 18 3 16,67 0
diversificació Homes 11 1 9,09 0

Dones 7 2 28,57 0
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

A Formentera es registra el percentatge de repeticions menys elevat amb un 6,12

%. Destaca el fet que no hi hagi cap repetidor/a entre l’alumnat de diversificació. Per altra

banda, el percentatge d’alumnat de diversificació és bastant elevat (18,37 %) i el 4,08 %

tenen ACNEE (vegeu taula 26).

Per sexes, els homes sempre superen les dones en repeticions.

Taula 26. Alumnat repetidor a 4t d’ESO, alumnat de Necessitats Educatives Especials
i alumnat amb diversificació (Formentera)

TOTAL Del total rep. % rep. Del total ACNEE

Total 49 3 6,12 2

Total Formentera Homes 24 2 8,33 2

Dones 25 1 4,00 0

Sense Total 40 3 7,50 2

diversificació Homes 20 2 10,00 2

Dones 20 1 5,00 0

Amb Total 9 0 0,00 0

diversificació Homes 4 0 0,00 0

Dones 5 0 0,00 0
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)
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3.2.5. Característiques de l’alumnat que progressa de curs a 1r cicle d’ESO

De la taula 27 a la 33 analitzam les característiques de l’alumnat que progressa de

curs a 1r cicle d’ESO. A nivell d’Illes Balears (vegeu taula 27) els percentatges més elevats

d’alumnes que progressen (superen o aproven el curs) es troben als centres privats (94,95

%) seguits dels concertats (84,87 %), dels centres públics de primària (80,57 %)18 i dels IES

(72,85 %). Pel que fa als alumnes que progressen amb assignatures suspeses, en el cas

d’una o dues assignatures, no s’observen excessives diferències entre privats i concertats

per una banda i públics per l’altra (només hi ha una diferència de dos o tres punts), mentre

que els que progressen amb més de dues assignatures suspeses són molts més en els IES

(34,60 %), seguits dels centres públics de primària (30, 28 %), els centres concertats (28,07

%) i finalment els centres privats (16,73 %).

Ens interessa apropar-nos a aquestes dades, tot i que fan referència als alumnes de

12 i 13 anys, per tal d’apropar-nos a les seves dificultats escolars que sense dubte ens

poden servir de prospectiva de les problemàtiques que es tindran d’aquí a uns pocs anys.

Taula 27. Característiques de l’alumnat que progressa a 1r cicle d’ESO
per tipus de centre a les Illes Balears. Curs 1999/00

Tipus de centre
Públics

CP
Públics
IES

Total
Públics

Concerta
ts

Privats Total

Total 1734 4670 6404 4474 277 11155

Progressen 1397 3402 4799 3797 263 8859

Matriculats Progressen (%) 80,57 72,85 74,94 84,87 94,95 79,42

No Progres. 337 1266 1603 677 14 2294

No Progres. (%) 19,43 27,11 25,03 15,13 5,05 20,56

Progressen Total 662 1421 2083 1955 164 4202

totes assignatures % dels que prog. 47,39 41,77 43,40 51,49 62,36 47,43

Aprovades % del total 38,18 30,43 32,53 43,70 59,21 37,67

Progressen Total 313 804 1117 776 55 1948

amb 1 o 2 assignatures % dels que prog. 22,41 23,63 23,28 20,44 20,91 21,99

Suspeses % del total 18,05 17,22 17,44 17,34 19,86 17,46

Progressen amb Total 423 1177 1600 1066 44 2710

més de 2 assignatures % dels que prog. 30,28 34,60 33,34 28,07 16,73 30,59

Suspeses % del total 24,39 25,20 24,98 23,83 15,88 24,29
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)
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Taula 28. Característiques de l’alumnat que progressa a 1r cicle d’ESO
a Palma. Curs 1999/00

TOTAL
PALMA

CP

TOTAL
PALMA
IES

TOTAL
PALMA

CONCERTATS

TOTAL
PALMA

PRIVATS

TOTAL
PALMA

Total 650 1109 2661 251 4671

Progressen 530 824 2247 237 3838

Matriculats Progressen (%) 81,54 74,30 84,44 94,42 82,17

No Progres. 120 285 414 14 833

No Progres. (%) 18,46 25,70 15,56 5,58 17,83

Progressen Total 226 332 1163 156 1877

totes assignatures % dels que prog. 42,64 40,29 51,76 65,82 48,91

Aprovades % del total 34,77 29,94 43,71 62,15 40,18

Progressen Total 114 198 460 50 822

amb 1 o 2 assignatures % dels que prog. 21,51 24,03 20,47 21,10 21,42

Suspeses % del total 17,54 17,85 17,29 19,92 17,60

Progressen amb Total 190 294 624 31 1139

més de 2 assignatures % dels que prog. 35,85 35,68 27,77 13,08 29,68

Suspeses % del total 29,23 26,51 23,45 12,35 24,38
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

Taula 29. Característiques de l’alumnat que progressa a 1r cicle d’ESO
a la part forana de Mallorca. Curs 1999/00

PART
FORANA
DE MCA

CP

PART
FORANA
DE MCA

IES

PART
FORANA
DE MCA

CONCERTATS

PART
FORANA
DE MCA
PRIVATS

TOTAL
PART

FORANA
DE MCA

Total 447 2339 1273 26 4085

Progressen 372 1664 1083 6 3145

Matriculats Progressen (%) 83,22 71,14 85,07 100,00 76,99

No Progres. 75 675 190 0 940

No Progres. (%) 16,78 28,86 14,93 0,00 23,01

Progressen Total 192 691 548 8 1439

totes assignatures % dels que prog. 51,61 41,53 50,60 30,77 45,76

Aprovades % del total 42,95 29,54 43,05 30,00 35,23

Progressen Total 92 410 234 5 741

amb 1 o 2 assignatures % dels que prog. 24,73 24,64 21,61 19,23 23,56

Suspeses % del total 20,58 17,53 18,38 19,23 18,14

Progressen amb Total 88 563 301 13 965

més de 2 assignatures % dels que prog. 23,66 33,83 27,79 50,00 30,68

Suspeses % del total 19,69 24,07 23,64 50,00 23,62
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

                                                                                                                                                                                             
18 Durant el curs 1999-2000, al qual pertanyen les dades que analitzam, encara hi havia molts de centres de
primària públics que acollien els dos cursos del primer cicle d’ESO. És de destacar el fet que els percentatges
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Taula 30. Característiques de l’alumnat que progressa a 1r cicle d’ESO
a Menorca. Curs 1999/00

PART FORANA
DE MCA CP

PART FORANA
DE MCA IES

TOTAL PART FORANA
DE MALLORCA

Total 678 289 967

Progressen 519 247 766

Matriculats Progressen (%) 76,55 85,47 79,21

No Progres. 159 42 201

No Progres. (%) 23,45 14,53 20,79

Progressen Total 237 138 375

totes assignatures % dels que prog. 45,66 55,87 48,96

aprovades % del total 34,96 47,75 38,78

Progressen Total 108 44 152

amb 1 o 2 assignatures % dels que prog. 20,81 17,81 19,84

suspeses % del total 15,93 15,22 15,72

Progressen amb Total 174 65 239

més de 2 assignatures % dels que prog. 33,53 26,32 31,20

suspeses % del total 25,66 22,49 24,72
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

Taula 31. Característiques de l’alumnat que progressa a 1r cicle d’ESO
a Eivissa. Curs 1999/00

EIVISSA
CP

EIVISSA
IES

EIVISSA
CONCERTATS

TOTAL
EIVISSA

Total 637 478 251 1366

Progressen 495 352 220 1067

Matriculats Progressen (%) 77,71 73,64 87,65 78,11

No Progres. 142 126 31 299

No Progres. (%) 22,29 26,36 12,35 21,89

Progressen Total 244 141 106 491

totes assignatures % dels que prog. 49,29 40,06 48,18 46,02

aprovades % del total 38,30 29,50 42,23 35,94

Progressen Total 107 78 38 223

amb 1 o 2 assignatures % dels que prog. 21,62 22,16 17,27 20,90

suspeses % del total 16,80 16,32 15,14 16,33

Progressen amb Total 145 133 76 354

més de 2 assignatures % dels que prog. 29,29 37,78 34,55 33,18

suspeses % del total 22,76 27,82 30,28 25,92
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

                                                                                                                                                                                             
d’alumnes que progressen és superior als que ho fan als IES.
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Taula 32. Característiques de l’alumnat que progressa a 1r cicle d’ESO
a Formentera. Curs 1999/00

FORMENTERA IES

Total 66

Progressen 43

Matriculats Progressen (%) 65,15

No Progres. 21

No Progres. (%) 31,82

Progressen Total 20

totes assignatures % dels que prog. 46,51

aprovades % del total 30,30

Progressen Total 10

amb 1 o 2 assignatures % dels que prog. 23,26

suspeses % del total 15,15

Progressen amb Total 13

més de 2 assignatures % dels que prog. 30,23

suspeses % del total 19,70
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

Taula 33. Característiques de l’alumnat que progressa a 1r cicle d’ESO
a les Illes Balears. Curs 1999/00

TOTAL ILLES BALEARS

Total 11155

Progressen 8859

Matriculats Progressen (%) 79,42

No Progres. 2294

No Progres. (%) 20,56

Progressen Total 4202

totes assignatures % dels que prog. 47,43

aprovades % del total 37,67

Progressen Total 1948

amb 1 o 2 assignatures % dels que prog. 21,99

suspeses % del total 17,46

Progressen amb Total 2710

més de 2 assignatures % dels que prog. 30,59

suspeses % del total 24,29
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)
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Pel que fa al percentatge  d’alumnes que segueixen l’ensenyament postobligatori

general o professional segons les illes, hem de dir que Menorca (72,12 %), Eivissa (70,94 %) i

Formentera (69,89 %) tenen un percentatge d’alumnes de batxillerat lleugerament superior

a la mitjana de les illes, mentre que Mallorca està un poc per sota de la mitjana de les illes

(64,54 %) (vegeu taula 34).

Taula 34. Percentatge d’alumnat de l’Ensenyament Secundari Postobligatori General i Professional,
per sexes a les Illes Balears

Mallorca Menorca Eivissa Formentera Illes Balears

Total 64,54 72,12 70,94 69,89 66,02

Batxillerat Homes 58,80 66,06 66,05 58,06 60,31

Dones 69,27 77,39 74,74 75,81 70,70

Total 35,46 27,88 29,06 30,11 33,98

Cicles Formatius Homes 41,20 33,94 33,95 41,94 39,69

i antiga FP Dones 30,73 22,61 25,26 24,19 29,30
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

3.3. Indicadors del sistema educatiu per municipis

Les dades que presentam en aquest apartat ens permeten fer-nos una idea de les

problemàtiques educatives dels joves dels municipis de les illes. A partir d’aquests

indicadors podrem detectar els municipis on la intervenció és més urgent.

Els indicadors per municipis, sempre centrats en l’etapa d’ESO, s’han dividit en

quatre apartats:

1. Taxes bàsiques de l’alumnat del darrer curs d’ESO:

– Taxa d’escolarització de l’alumnat de 4t d’ESO

– Taxa bruta de graduats/ades en ESO

2. Dades sobre la població escolar que no aconsegueix o té problemes per

aconseguir el títol de graduat en ESO (en nombres absoluts i percentatges).

3. Dades sobre la població que té dificultats en el seu procés d’ensenyament-

aprenentatge durant el primer cicle d’ESO –o bé no promociona de curs o ho fa amb

assignatures suspeses– (en nombres absoluts i percentatges).

4. Municipis on hi ha més dificultats d’ensenyament-aprenentatge a primer i segon

cicle d’ESO.

3.3.1. Taxes bàsiques de l’alumnat del darrer curs d’ESO

A la taula 35 presentam la taxa bruta d’escolarització d’alumnat de 4t d’ESO i a la

taula 36 la taxa bruta de graduats/ades en ESO. Les dades es presenten per municipis, els

quals estan ordenats de menor a major taxa.
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Figura 1. Taxa bruta19 d’escolarització d’alumnat de 4t. d’ESO per municipis de les Illes Balears
(curs 1999-2000)

Taula 35. Taxa bruta d’escolarització d’alumnat de 4t. d’ESO per municipis de les Illes Balears
ordenades de forma creixent (curs 1999-2000)

Municipi Tipus de zona20 Taxa bruta d'escolarització d’alumnat
de 4t. d’ESO

Muro 1 50,00

Sant Joan de Labritja 2 51,69

Santa Eulària des Riu 2 51,69

Bunyola 2 61,76

Deià 2 61,76

Fornalutx 2 61,76

Sóller 2 61,76

Artà 2 63,31

Sant Llorenç des Cardassar 2 63,31

Andratx 2 65,40

Calvià 2 65,40

                                                            
19 La taxa bruta és la relació entre l’alumnat de l’edat corresponent a un nivell educatiu concret i la població
total d’aquesta mateixa edat.
20 Per ubicar el municipi en la zona escolar corresponent (d’acord amb la zonificació de la Conselleria
d’Educació i Cultura, i les necessàries unificacions de zones que hem hagut de realitzar nosaltres per tal de
no dividir poblacions) hem donat un codi  a cada municipi segons es tracta de: zona de municipi únic (codi
1), zona de 2 a 4 municipis (codi 2), zona de més de 4 municipis (codi 3).
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Pollença 1 69,03

Santanyí 1 70,21

Campos 2 76,58

Capdepera 1 76,58

Ses Salines 2 76,58

Santa Margalida 1 78,38

Manacor 2 81,88

Petra 3 81,88

Sant Joan 3 81,88

Vilafranca de Bonany 2 81,88

Formentera 1 82,76

Sant Antoni de Portmany 1 82,79

Ciutadella 1 84,12

Es Castell 2 84,43

Maó 2 84,43

Sant Lluís 2 84,43

Son Servera 1 85,94

Alaró 3 88,85

Ariany 3 88,85

Binissalem 3 88,85

Consell 3 88,85

Costitx 3 88,85

Escorca 3 88,85

Inca 3 88,85

Lloret de Vistalegre 3 88,85

Lloseta 3 88,85

Llubí 3 88,85

Mancor de la Vall 3 88,85

Maria de la Salut 3 88,85

Selva 3 88,85

Sencelles 3 88,85

Sineu 3 88,85

Búger 2 90,00

Campanet 2 90,00

Sa Pobla 2 90,00

Es Mercadal 2 90,32

Ferreries 2 90,32

Felanitx 2 94,47

Porreres 2 94,47

Alaior 2 96,00

Es Migjorn Gran 2 96,00

Eivissa 2 102,98

Sant Josep de la Talaia 2 102,98

Algaida 3 108,19

Banyalbufar 3 108,19
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Esporles 3 108,19

Estellencs 3 108,19

Llucmajor 3 108,19

Marratxí 3 108,19

Montuïri 3 108,19

Palma 3 108,19

Puigpunyent 3 108,19

Santa Eugènia 3 108,19

Santa Maria del Camí 3 108,19

Valldemossa 3 108,19

Alcúdia 1 117,50
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura i de l’Institut Balear
d’Estadística (Govern de les Illes Balears)

Figura 2. Taxa bruta21 de graduats/ades en ESO per municipis de les Illes Balears
(curs 1999-2000)

                                                            
21 La taxa bruta de graduació és la relació entre el total de l’alumnat graduat i el que té l’edat teòrica de
graduació.
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Taula 36. Taxa bruta de graduats/es en ESO per municipis de les Illes Balears ordenades
de forma creixent (curs 1999-2000)

Municipi Tipus de zona22 Taxa bruta de graduats/es en ESO

Muro 1 32,65

Sant Joan de Labritja 2 36,49

Santa Eulària des Riu 2 36,49

Andratx 2 46,95

Calvià 2 46,95

Bunyola 2 47,06

Deià 2 47,06

Fornalutx 2 47,06

Sóller 2 47,06

Pollença 1 52,26

Sant Antoni de Portmany 1 52,56

Santanyí 1 53,19

Manacor 2 54,11

Petra 3 54,11

Sant Joan 3 54,11

Vilafranca de Bonany 2 54,11

Artà 2 54,68

Sant Llorenç des Cardassar 2 54,68

Santa Margalida 1 55,86

Campos 2 57,66

Capdepera 1 57,66

Ses Salines 2 57,66

Son Servera 1 59,38

Formentera 1 60,34

Alaró 3 62,74

Ariany 3 62,74

Binissalem 3 62,74

Consell 3 62,74

Costitx 3 62,74

Escorca 3 62,74

Inca 3 62,74

Lloret de Vistalegre 3 62,74

Lloseta 3 62,74

Llubí 3 62,74

Mancor de la Vall 3 62,74

Maria de la Salut 3 62,74

Selva 3 62,74

                                                            
22 Per ubicar el municipi en la zona escolar corresponent (d’acord amb la zonificació de la Conselleria

d’Educació i Cultura, i les necessàries unificacions de zones que hem hagut de realitzar nosaltres per tal de no
dividir poblacions) hem donat un codi  a cada municipi segons si es tracta de: zona de municipi únic (codi 1),
zona de 2 a 4 municipis (codi 2), zona de més de 4 municipis (codi 3).
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Sencelles 3 62,74

Sineu 3 62,74

Es Mercadal 2 63,44

Ferreries 2 63,44

Es Castell 2 64,12

Maó 2 64,12

Sant Lluís 2 64,12

Ciutadella 1 67,51

Búger 2 68,00

Campanet 2 68,00

Sa Pobla 2 68,00

Alaior 2 69,00

Es Migjorn Gran 2 69,00

Felanitx 2 72,36

Porreres 2 72,36

Eivissa 2 73,78

Sant Josep de la Talaia 2 73,78

Alcúdia 1 75,00

Algaida 3 79,50

Banyalbufar 3 79,50

Esporles 3 79,50

Estellencs 3 79,50

Llucmajor 3 79,50

Marratxí 3 79,50

Montuïri 3 79,50

Palma 3 79,50

Puigpunyent 3 79,50

Santa Eugènia 3 79,50

Santa Maria del Camí 3 79,50

Valldemossa 3 79,50
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura i de l’Institut Balear
d’Estadística (Govern de les Illes Balears)

Si analitzam les coincidències entre els deu municipis que presenten les taxes

brutes d’escolarització  d’alumnat de 4t d’ESO i les taxes brutes de graduats/ades en

ESO23, més baixes, observam que hi figuren els següents municipis (per ordre alfabètic):

- Andratx

- Bunyola

- Calvià

- Deià

- Fornalutx

                                                            
23 En realitat, s’han agafat onze municipis -i no deu-  ja que en els dos casos el municipi número deu i el
número onze tenen la mateixa taxa.
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- Muro

- Sant Joan de Labritja

- Santa Eulària des Riu

- Sóller

3.3.2. Dades sobre la població escolar que té problemes per aconseguir el títol
de graduat en ESO

En aquest apartat analitzam les dades de l’alumnat que el curs 1999/2000 no va

aconseguir el títol de graduat en ESO o que el va aconseguir amb assignatures suspeses. Ho

presentam per municipis d’ubicació dels centres24.

En primer, lloc analitzam les dades per nombres absoluts i després per

percentatges. Les dades sempre estan ordenades per ordre decreixent, és a dir, de major a

menor nombre de “no graduats” o que “aconseguiren el títol amb assignatures puspeses”.

En aquest darrer cas, presentam dues taules: una amb l’alumnat que va aconseguir el títol

amb una o dues assignatures suspeses, i una altra amb els que l’aconseguiren amb més de

dues suspeses. Finalment, presentam una taula amb el sumatori dels alumnes que no

aconseguiren el títol i dels que l’aconseguiren amb assignatures suspeses

3.3.2.1. Priorització per nombres absoluts

A les taules 37, 38, 39 i 40 presentam les dades sobre la població escolar que no

aconsegueix o té problemes per aconseguir el títol de graduat en ESO (ja que ho fa amb

assignatures suspeses), en nombres absoluts.

Taula 37. Alumnes que no aconseguiren el títol de graduat d’ESO el curs 1999/2000, per municipis
d’ubicació dels centres de secundària (ordenats per ordre decreixent segons els nombres absoluts)

Municipi Matrícula No graduats a 4t d'ESO %
Palma 4046 1053 26,03
Inca 530 158 29,81
Eivissa 465 140 30,11

Manacor 339 115 33,92
Llucmajor 248 94 37,90

                                                            
24 Hem de tenir en compte que els municipis que no tenen centres d’ESO envien els seus alumnes a la zona
que els correspon d’acord amb el mapa escolar de la Conselleria d’Educació. D’acord amb això:
Palma: inclou els alumnes de Santa Eugènia, Puigpunyent, Banyalbufar, Valldemossa, Esporles i Estellencs.
Inca: inclou els alumnes de Sineu, Selva, Sencelles, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall,
Maria de la Salut, Consell i Costitx.
Manacor: inclou els alumnes de Vilafranca, Sant Joan i Petra.
Llucmajor: inclou els alumnes d’Algaida i Montuïri.
Santa Eulària del Riu: inclou els alumnes de Sant Joan de Labritja.
Felanitx: inclou els alumnes de Porreres.
Sa Pobla: inclou els alumnes de Búger i Campanet.
Sóller: inclou els alumnes de Bunyola, Fornalutx i Deià.
Campos: inclou els alumnes de Ses Salines.
Artà: inclou els alumnes de Sant Lloreç des Cardassar.
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Calvià 319 83 26,02

Maó 320 77 24,06
Sant Antoni de Portmany 178 65 36,52

Alcúdia 141 51 36,17
Ciutadella 233 46 19,74
Sant Josep de la Talaia 191 46 24,08

Santa Eulària des Riu 153 45 29,41
Felanitx 188 44 23,40
Son Servera 110 34 30,91

Sa Pobla 135 33 24,44
Andratx 78 29 37,18

Marratxí 121 28 23,14
Alaior 96 27 28,13
Pollença 107 26 24,30

Santa Margalida 87 25 28,74
Sóller 105 25 23,81
Ferreries 84 25 29,76

Campos 85 21 24,71
Muro 49 17 34,69

Santanyí 66 16 24,24
Formentera 48 13 27,08
Artà 88 12 13,64

Binissalem 15 5 33,33
Capdepera 57 5 8,77
Alaró 13 1 7,69

Santa Maria del Camí 23 0 0,00
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura i de l’Institut Balear
d’Estadística (Govern de les Illes Balears)

Taula 38. Alumnes que aconseguiren el títol de graduat d’ESO el curs 1999/2000 amb una o dues
assignatures suspeses, per municipis d’ubicació dels centres de secundària (ordenats per ordre

decreixent segons els nombres absoluts)

Municipi Matrícula
Graduats amb 1 o 2
assignatures suspeses %

Palma 4046 1091 26,96
Inca 530 154 29,06

Eivissa 465 120 25,81
Maó 320 108 44,44
Calvià 319 104 32,60

Manacor 339 95 28,02
Sant Josep de la Talaia 191 76 39,79

Ciutadella 233 69 29,61
Llucmajor 248 58 37,66
Sant Antoni de Portmany 178 53 29,78

Felanitx 188 52 27,66
Santa Eulària des Riu 153 52 33,99
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Sa Pobla 135 44 32,59

Marratxí 121 35 28,93
Alaior 96 35 36,46

Campos 85 30 35,29
Pollença 107 26 24,30
Sóller 105 26 24,76

Artà 88 25 28,41
Alcúdia 141 23 16,31
Capdepera 57 23 40,35

Santa Margalida 87 20 22,99
Son Servera 110 19 17,27

Andratx 78 18 23,08
Santanyí 66 18 27,27
Ferreries 84 18 21,43

Muro 49 11 22,45
Formentera 48 11 22,92
Alaró 13 6 46,15

Binissalem 15 3 20,00

Santa Maria del Camí 23 1 4,35
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura i de l’Institut Balear
d’Estadística (Govern de les Illes Balears)
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Taula 39. Alumnes que aconseguiren el títol de graduat d’ESO el curs 1999/2000 amb més de dues
assignatures suspeses, per municipis d’ubicació dels centres de secundària

(ordenats per ordre decreixent segons els nombres absoluts)

Municipi Matrícula
Graduats amb més de 2
assignatures suspeses %

Palma 4046 86 2,13

Eivissa 465 48 10,32
Pollença 107 16 14,95

Calvià 319 13 4,08
Sa Pobla 135 11 8,15
Marratxí 121 10 8,26

Ciutadella 233 10 4,29
Maó 320 10 3,13

Muro 49 8 16,33
Santa Eulària des Riu 153 7 4,58

Sant Josep de la Talaia 191 6 3,14
Inca 530 5 0,94
Sóller 105 5 4,76

Son Servera 110 4 3,64
Artà 88 3 3,41

Santa Margalida 87 3 3,45
Santanyí 66 2 3,03
Campos 85 1 1,18

Llucmajor 248 1 0,40
Manacor 339 1 0,29

Sant Antoni de Portmany 178 1 0,56
Alaró 13 0 0,00

Alcúdia 141 0 0,00
Andratx 78 0 0,00
Binissalem 15 0 0,00

Capdepera 57 0 0,00
Felanitx 188 0 0,00

Santa Maria del Camí 23 0 0,00
Alaior 96 0 0,00
Ferreries 84 0 0,00

Formentera 48 0 0,00
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura i de l’Institut Balear
d’Estadística (Govern de les Illes Balears)
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Taula 40. Sumatori dels alumnes que no aconseguiren el títol de graduat d’ESO el curs 1999/2000
i dels que l’aconseguiren amb assignatures suspeses,
per municipis d’ubicació dels centres de secundària

Municipi Matrícula
Suma dels no graduats i dels graduats amb

assignatures suspeses %

Palma 4046 2230 55,12

Inca 530 317 59,81
Eivissa 465 308 66,24

Manacor 339 211 62,23
Calvià 319 200 62,70
Maó 320 195 71,63

Llucmajor 248 153 75,96
Sant Josep de la Talaia 191 128 67,01

Ciutadella 233 125 53,64
Sant Antoni de Portmany 178 119 66,86

Santa Eulària des Riu 153 104 67,98
Felanitx 188 96 51,06
Sa Pobla 135 88 65,18

Alcúdia 141 74 52,48
Marratxí 121 73 60,33

Pollença 107 68 63,55
Alaior 96 62 64,59
Son Servera 110 57 51,82

Sóller 105 56 53,33
Campos 85 52 61,18

Santa Margalida 87 48 55,18
Andratx 78 47 60,26

Ferreries 84 43 51,19
Artà 88 40 45,46
Muro 49 36 73,47

Santanyí 66 36 54,54
Capdepera 57 28 49,12

Formentera 48 24 50,00
Binissalem 15 8 53,33

Alaró 13 7 53,84

Santa Maria del Camí 23 1 4,35
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura i de l’Institut Balear
d’Estadística (Govern de les Illes Balears)

Si analitzam les coincidències entre els deu municipis que tenen més alumnat que

no va aconseguir el títol de graduat i els deu que tenen més alumnes en el sumatori entre

els que no l’aconseguiren i els que l’aconseguiren amb assignatures suspeses, observam que

hi ha una total coincidència de municipicis, malgrat entre els dos casos hi ha alguna

variació en l’ordre. Aquests municipicis són (per ordre alfabètic):

- Calvià
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- Ciutadella

- Eivissa

- Inca

- Llucmajor

- Manacor

- Maó

- Palma

- Sant Antoni de Portmany

- Sant Josep de la Talaia

3.3.2.2. Priorització per percentatges

A les taules 41, 42, 43 i 44 presentam les dades sobre la població escolar que no

aconsegueix o té problemes per aconseguir el títol de graduat en ESO (ja que ho fa amb

assignatures suspeses), en percentatges.

Taula 41. Alumnes que no aconseguiren el títol de graduat d’ESO el curs 1999/2000, per municipis
d’ubicació dels centres de secundària (ordenats per ordre decreixent segons els percentatges)

Municipi Matrícula No graduats a 4t d'ESO %

Llucmajor 248 94 37,90

Andratx 78 29 37,18
Sant Antoni de Portmany 178 65 36,52

Alcúdia 141 51 36,17
Muro 49 17 34,69

Manacor 339 115 33,92
Binissalem 15 5 33,33

Son Servera 110 34 30,91
Eivissa 465 140 30,11
Inca 530 158 29,81

Ferreries 84 25 29,76
Santa Eulària des Riu 153 45 29,41

Santa Margalida 87 25 28,74
Alaior 96 27 28,13
Formentera 48 13 27,08

Palma 4046 1053 26,03
Calvià 319 83 26,02

Campos 85 21 24,71
Sa Pobla 135 33 24,44

Pollença 107 26 24,30
Santanyí 66 16 24,24
Sant Josep de la Talaia 191 46 24,08

Maó 320 77 24,06
Sóller 105 25 23,81

Felanitx 188 44 23,40
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Marratxí 121 28 23,14

Ciutadella 233 46 19,74
Artà 88 12 13,64

Capdepera 57 5 8,77
Alaró 13 1 7,69

Santa Maria del Camí 23 0 0,00
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

Taula 42. Alumnes que aconseguiren el títol de graduat d’ESO el curs 1999/2000 amb una o dues
assignatures suspeses, per municipis d’ubicació dels centres de secundària (ordenats per ordre

decreixent segons els percentatges)

Municipi Matrícula
Graduats amb 1 o 2
assignatures suspeses %

Alaró 13 6 46,15

Maó 320 108 44,44
Capdepera 57 23 40,35

Sant Josep de la Talaia 191 76 39,79
Llucmajor 248 58 37,66

Alaior 96 35 36,46
Campos 85 30 35,29
Santa Eulària des Riu 153 52 33,99

Calvià 319 104 32,60
Sa Pobla 135 44 32,59

Sant Antoni de Portmany 178 53 29,78
Ciutadella 233 69 29,61

Inca 530 154 29,06

Marratxí 121 35 28,93
Artà 88 25 28,41

Manacor 339 95 28,02
Felanitx 188 52 27,66
Santanyí 66 18 27,27

Palma 4046 1091 26,96
Eivissa 465 120 25,81

Sóller 105 26 24,76
Pollença 107 26 24,30

Andratx 78 18 23,08
Santa Margalida 87 20 22,99
Formentera 48 11 22,92

Muro 49 11 22,45
Ferreries 84 18 21,43

Binissalem 15 3 20,00
Son Servera 110 19 17,27
Alcúdia 141 23 16,31

Santa Maria del Camí 23 1 4,35
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)
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Taula 43. Alumnes que aconseguiren el títol de graduat d’ESO el curs 1999/2000 amb més de dues
assignatures suspeses, per municipis d’ubicació dels centres de secundària (ordenats per ordre

decreixent segons els percentatges)

Municipi Matrícula
Graduats amb més de 2
assignatures suspeses %

Muro 49 8 16,33
Pollença 107 16 14,95

Eivissa 465 48 10,32
Marratxí 121 10 8,26
Sa Pobla 135 11 8,15

Sóller 105 5 4,76
Santa Eulària des Riu 153 7 4,58

Ciutadella 233 10 4,29
Calvià 319 13 4,08
Son Servera 110 4 3,64

Santa Margalida 87 3 3,45
Artà 88 3 3,41

Sant Josep de la Talaia 191 6 3,14
Maó 320 10 3,13

Santanyí 66 2 3,03
Palma 4046 86 2,13
Campos 85 1 1,18

Inca 530 5 0,94
Sant Antoni de Portmany 178 1 0,56

Llucmajor 248 1 0,40
Manacor 339 1 0,29
Alaró 13 0 0,00

Alcúdia 141 0 0,00
Andratx 78 0 0,00

Binissalem 15 0 0,00
Capdepera 57 0 0,00

Felanitx 188 0 0,00
Santa Maria del Camí 23 0 0,00
Alaior 96 0 0,00

Ferreries 84 0 0,00
Formentera 48 0 0,00

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)
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Figura 3. Percentatge d’alumnes que no aconseguiren el títol de graduat d’ESO el curs 1999/2000
i dels que l’aconseguiren amb assignatures suspeses,
per municipis d’ubicació dels centres de secundària

Taula 44. Sumatori dels alumnes que no aconseguiren el títol de graduat d’ESO el curs 1999/2000
i dels que el conseguiren amb assignatures suspeses, per municipis d’ubicació dels centres de

secundària (ordenats per ordre decreixent segons els percentatges)

Municipi Matrícula
Suma dels no graduats i dels graduats

amb assignatures suspeses %

Llucmajor 248 153 75,96
Muro 49 36 73,47

Maó 320 195 71,63
Santa Eulària des Riu 153 104 67,98

Sant Josep de la Talaia 191 128 67,01
Sant Antoni de Portmany 178 119 66,86

Eivissa 465 308 66,24
Sa Pobla 135 88 65,18
Alaior 96 62 64,59

Pollença 107 68 63,55
Calvià 319 200 62,70

Manacor 339 211 62,23
Campos 85 52 61,18
Marratxí 121 73 60,33

Andratx 78 47 60,26
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Inca 530 317 59,81

Santa Margalida 87 48 55,18
Palma 4046 2230 55,12

Santanyí 66 36 54,54
Alaró 13 7 53,84

Ciutadella 233 125 53,64
Binissalem 15 8 53,33
Sóller 105 56 53,33

Alcúdia 141 74 52,48
Son Servera 110 57 51,82

Ferreries 84 43 51,19
Felanitx 188 96 51,06
Formentera 48 24 50,00

Capdepera 57 28 49,12
Artà 88 40 45,46

Santa Maria del Camí 23 1 4,35
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

Pel que fa a les coincidències (a nivell de percentatges) entre l’alumnat que no va

aconseguir el títol de graduat en ESO i el sumatori dels que no el varen aconseguir i els que

el varen aconseguir amb assignatures suspeses, observam que en els dos casos els

municipis que figuren entre els deu primers són (per ordre alfabètic):

- Eivissa

- Llucmajor

- Muro

- Sant Antoni de Portmany

3.3.3. Dades sobre la població que té dificultats en el seu procés
d’ensenyament-aprenentatge durant el primer cicle d’ESO

En aquest apartat presentam les dades de l’alumnat que no promociona de curs

durant el 1r cicle d’ESO o que promociona amb assignatures suspeses, per municipis

d’ubicació dels centres25.

                                                            
25 Hem de tenir en compte que els municipis que no imparteixen 1r cicle d’ESO envien els seus alumnes a la
zona que els correspon d’acord amb el mapa escolar de la Conselleria d’Educació. D’acord amb això:
Palma: inclou els alumnes de Puigpunyent, Banyalbufar, Valldemossa, Esporles i Estallencs.
Inca: inclou els alumnes de Sineu, Selva, Mancor de la Vall i Maria de la Salut.
Manacor: inclou els alumnes de Petra.
Sa Pobla: inclou els alumnes de Búger i Campanet.
Sóller: inclou els alumnes de Bunyola, Fornalutx i Deià.
Campos: inclou els alumnes de Ses Salines.
Artà: inclou els alumnes de Sant Lloreç des Cardassar.
Sineu: Sencelles, Sta. Eugènia, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí i Montuïri.
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Com en l’apartat anterior, en primer lloc analitzam les dades per nombres absoluts

i després per percentatges. Les dades sempre estan ordenades per ordre decreixent, és a dir

de major a menor nombre de “alumnat que no promociona al curs següent” o que

“promociona al curs següent amb assignatures suspeses”. En aquest darrer cas presentam

dues taules: una amb l’alumnat que promociona amb una o dues assignatures suspeses, i

una altra amb els que promocionen amb més de dues suspeses. Finalment, presentam una

taula amb el sumatori de l’alumnat que no promociona de curs i del que promociona amb

assignatures suspeses.

3.3.3.1. Priorització per nombres absoluts

A les taules 45, 46, 47 i 48  presentam les dades sobre la població que té dificultats

en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge durant el primer cicle d’ESO –o bé no

promociona de curs o ho fa amb assignatures suspeses–, en nombres absoluts.

Taula 45. Alumnes de 1r cicle d’ESO que durant el curs 1999/2000 no promocionaren
al curs següent (2n o 3r segons els casos), per municipis d’ubicació dels centres de

secundària (ordenats per ordre decreixent segons els nombres absoluts)

Municipi Matrícula
No promocionen al curs
següent: 2n o 3r d'ESO %

Palma 4671 833 17,83

Calvià 429 138 32,17
Maó 460 107 23,26
Eivissa 553 105 18,99

Llucmajor 363 102 28,10

Inca 439 96 21,87

Santa Eulària des Riu 331 81 24,47

Manacor 434 76 17,51

Sant Antoni de Portmany 254 69 27,17

Felanitx 184 66 35,87

Son Servera 207 57 27,54

Ciutadella 291 49 16,84

Sa Pobla 138 41 29,71

Santa Margalida 132 41 31,06

Pollença 146 40 27,40

Campos 132 36 27,27

Marratxí 220 29 13,18

Sineu 143 28 19,58

Sóller 151 27 17,88

Muro 73 26 35,62

                                                                                                                                                                                             
Les diferències que s’observen entre el mapa escolar de 2n cicle d’ESO i les del 1r cicle es deuen a que
durant el curs 1999-2000 encara hi havia molts de centres de primària que impartien 1r cicle d’ESO, mentre
que el 2n cicle ja anava a l’IES de zona i que l’IES de Sineu ja va començar a rebre els alumnes de 1r cicle
d’ESO de la seva zona, mentre que els de 2n cicle anavan encara a altres instituts.
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Artà 134 25 18,66

Alcúdia 141 24 17,02

Capdepera 99 24 24,24

Ferreries 99 24 24,24

Santanyí 104 21 20,19

Alaior 117 21 17,95

Formentera 66 21 31,82

Sant Josep de la Talaia 53 15 28,30

Santa Maria del Camí 43 9 20,93

Andratx 114 8 7,02

Binissalem 56 8 14,29
Porreres 39 6 15,38
Alaró 40 4 10,00

Lloseta 49 4 8,16

Sant Joan 44 4 9,09

Sant Joan de Labritja 44 4 9,09

Sat Rafel 16 3 18,75
Algaida 21 2 9,52

Vilafranca de Bonany 25 2 8,00

Consell 20 0 0,00

Escorca 9 0 0,00
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

Taula 46. Alumnes de 1r cicle d’ESO que durant el curs 1999/2000  promocionaren al
curs següent (2n o 3r segons els casos) amb 1 o 2 assignatures suspeses,

per municipis d’ubicació dels centres de secundària
(ordenats per ordre decreixent segons els nombres absoluts)

Municipi Matrícula

Promocionen al curs següent: a 2n
o 3r d'ESO, amb 1 o 2
assignatures suspeses %

Palma 4671 822 17,60

Inca 439 81 18,45
Manacor 434 81 18,66
Calvià 429 78 18,18

Eivissa 553 77 13,92
Maó 460 72 15,65
Llucmajor 363 56 15,43

Marratxí 220 54 24,55
Santa Eulària des Riu 331 50 15,11

Sant Antoni de Portmany 254 49 19,29
Ciutadella 291 48 16,49
Son Servera 207 37 17,87

Alcúdia 141 31 21,99
Artà 134 31 23,13
Sóller 151 30 19,87

Felanitx 184 29 15,76
Pollença 146 29 19,86
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Sa Pobla 138 26 18,84

Campos 132 25 18,94
Andratx 114 22 19,30

Santa Margalida 132 22 16,67
Sineu 143 20 13,99
Alaior 117 19 16,24

Santanyí 104 17 16,35
Capdepera 99 15 15,15
Ferreries 99 13 13,13

Lloseta 49 11 22,45
Muro 73 11 15,07
Sant Joan 44 11 25,00

Sant Joan de Labritja 44 11 25,00
Binissalem 56 10 17,86
Formentera 66 10 15,15

Santa Maria del Camí 43 8 18,60
Sant Josep de la Talaia 53 8 15,09
Alaró 40 6 15,00

Sat Rafel 16 6 37,50
Consell 20 4 20,00
Escorca 9 2 22,22

Porreres 39 2 5,13
Vilafranca de Bonany 25 2 8,00

Algaida 21 1 4,76
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

Taula 47. Alumnes de 1r cicle d’ESO que durant el curs 1999/2000  promocionaren al
curs següent (2n o 3r segons els casos) amb més de 2 assignatures suspeses,

per municipis d’ubicació dels centres de secundària
(ordenats per ordre decreixent segons els nombres absoluts)

Municipi Matrícula
Promocionen al curs següent: a 2n o 3r d'ESO,

amb més de 2 assignatures suspeses %
Palma 4671 1139 24,38

Eivissa 553 160 28,93
Maó 460 127 27,61
Inca 439 117 26,65

Calvià 429 108 25,17
Manacor 434 102 23,50
Llucmajor 363 86 23,69

Santa Eulària des Riu 331 73 22,05
Ciutadella 291 65 22,34

Sant Antoni de Portmany 254 61 24,02
Son Servera 207 52 25,12
Andratx 114 44 38,60

Alcúdia 141 37 26,24
Marratxí 220 37 16,82
Sóller 151 37 24,50

Artà 134 34 25,37
Sa Pobla 138 32 23,19
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Santa Margalida 132 32 24,24

Campos 132 28 21,21
Sineu 143 28 19,58

Alaior 117 28 23,93
Felanitx 184 25 13,59
Santanyí 104 23 22,12

Capdepera 99 22 22,22
Lloseta 49 22 44,90
Muro 73 22 30,14

Ferreries 99 19 19,19
Pollença 146 17 11,64
Sant Joan 44 14 31,82

Sant Joan de Labritja 44 14 31,82
Formentera 66 13 19,70
Alaró 40 12 30,00

Binissalem 56 11 19,64
Porreres 39 11 28,21
Sant Josep de la Talaia 53 11 20,75

Santa Maria del Camí 43 8 18,60
Vilafranca de Bonany 25 6 24,00
Algaida 21 5 23,81

Consell 20 5 25,00
Escorca 9 2 22,22
Sant Rafel 16 1 6,25

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)
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Taula 48. Sumatori dels alumnes de 1r cicle d’ESO que durant el curs 1999/2000 no
promocionaren al curs següent (2n o 3r segons els casos) i dels que hi promocionaren amb

assignatures suspeses, per municipis d’ubicació dels centres de secundària
(ordenats per ordre decreixent segons els nombres absoluts)

Municipi Matrícula

Suma dels que no promocionen al curs següent
(2n o 3r d’ESO) i dels que hi promocionen amb

assignatures suspeses %
Palma 4671 2794 59,81
Eivissa 553 342 61,84
Calvià 429 324 75,52
Maó 460 306 66,52

Inca 439 294 66,97
Manacor 434 259 59,67
Llucmajor 363 244 67,22

Santa Eulària des Riu 331 204 61,63
Sant Antoni de Portmany 254 179 70,48

Ciutadella 291 162 55,67
Son Servera 207 146 70,53
Felanitx 184 120 65,22

Marratxí 220 120 54,55
Sa Pobla 138 99 71,74
Santa Margalida 132 95 71,97

Sóller 151 94 62,25
Alcúdia 141 92 65,25
Artà 134 90 67,16

Campos 132 89 67,42
Pollença 146 86 58,90
Sineu 143 76 53,15

Andratx 114 74 64,92
Alaior 117 68 58,12
Capdepera 99 61 61,61

Santanyí 104 61 58,66
Muro 73 59 80,83
Ferreries 99 56 56,56

Formentera 66 44 66,67
Lloseta 49 37 75,51
Sant Josep de la Talaia 53 34 64,14

Binissalem 56 29 51,79
Sant Joan 44 29 65,91
Sant Joan de Labritja 44 29 65,91

Santa Maria del Camí 43 25 58,13
Alaró 40 22 55,00
Porreres 39 19 48,72

Vilafranca de Bonany 25 10 40,00
Sat Rafel 16 10 62,50
Consell 20 9 45,00

Algaida 21 8 38,09
Escorca 9 4 44,44

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)
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Si analitzam les coincidències entre els deu municipis que tenen més alumnat que

no promociona al curs següent (durant el primer cicle d’ESO) i el sumatori dels que no

promocionen i els que promocionen amb assignatures suspeses observam que en els dos

casos els municipis que es troben entre aquests deu primers són (per ordre alfabètic):

•••• Calvià

•••• Eivissa

•••• Inca

•••• Llucmajor

•••• Manacor

•••• Maó

•••• Palma

•••• Sant Antoni de Portmany

•••• Santa Eulària des Riu

3.3.3.2. Priorització per percentatges

A les taules 49, 50, 51 i 52  presentam les dades sobre la població que té dificultats

en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge durant el primer cicle d’ESO –o bé no

promociona de curs o ho fa amb assignatures suspeses–, en percentatges.

Taula 49. Alumnes de 1r cicle d’ESO que durant el curs 1999/2000 no promocionaren al
curs següent (2n o 3r segons els casos), per municipis d’ubicació dels centres de

secundària (ordenats per ordre decreixent segons els percentatges)

Municipi Matrícula
No promocionen al curs següent:

a 2n o 3r d'ESO %
Felanitx 184 66 35,87

Muro 73 26 35,62
Calvià 429 138 32,17
Formentera 66 21 31,82

Santa Margalida 132 41 31,06
Sa Pobla 138 41 29,71
Sant Josep de la Talaia 53 15 28,30

Llucmajor 363 102 28,10
Son Servera 207 57 27,54
Pollença 146 40 27,40

Campos 132 36 27,27
Sant Antoni de Portmany 254 69 27,17
Santa Eulària des Riu 331 81 24,47

Capdepera 99 24 24,24
Ferreries 99 24 24,24
Maó 460 107 23,26

Inca 439 96 21,87
Santa Maria del Camí 43 9 20,93
Santanyí 104 21 20,19
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Sineu 143 28 19,58

Eivissa 553 105 18,99
Sat Rafel 16 3 18,75

Artà 134 25 18,66
Alaior 117 21 17,95
Sóller 151 27 17,88

Palma 4671 833 17,83
Manacor 434 76 17,51
Alcúdia 141 24 17,02

Ciutadella 291 49 16,84
Porreres 39 6 15,38
Binissalem 56 8 14,29

Marratxí 220 29 13,18
Alaró 40 4 10,00
Algaida 21 2 9,52

Sant Joan 44 4 9,09
Sant Joan de Labritja 44 4 9,09
Lloseta 49 4 8,16

Vilafranca de Bonany 25 2 8,00
Andratx 114 8 7,02
Consell 20 0 0,00

Escorca 9 0 0,00
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació (Govern de les Illes Balears)

Taula 50. Alumnes de 1r cicle d’ESO que durant el curs 1999/2000  promocionaren al
curs següent (2n o 3r segons els casos) amb 1 o 2 assignatures suspeses,

per municipis d’ubicació dels centres de secundària
(ordenats per ordre decreixent segons els percentatges)

Municipi Matrícula
Promocionen al curs següent: a 2n o 3r
d'ESO, amb 1 o 2 assignatures suspeses %

Sant Rafel 16 6 37,50

Sant Joan 44 11 25,00

Sant Joan de Labritja 44 11 25,00

Marratxí 220 54 24,55

Artà 134 31 23,13

Lloseta 49 11 22,45

Escorca 9 2 22,22

Alcúdia 141 31 21,99

Consell 20 4 20,00

Sóller 151 30 19,87

Pollença 146 29 19,86

Andratx 114 22 19,30

Sant Antoni de Portmany 254 49 19,29

Campos 132 25 18,94

Sa Pobla 138 26 18,84

Manacor 434 81 18,66

Santa Maria del Camí 43 8 18,60
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Inca 439 81 18,45

Calvià 429 78 18,18

Son Servera 207 37 17,87

Binissalem 56 10 17,86

Palma 4671 822 17,60

Santa Margalida 132 22 16,67

Ciutadella 291 48 16,49

Santanyí 104 17 16,35

Alaior 117 19 16,24

Felanitx 184 29 15,76

Maó 460 72 15,65

Llucmajor 363 56 15,43

Capdepera 99 15 15,15

Formentera 66 10 15,15

Santa Eulària des Riu 331 50 15,11

Sant Josep de la Talaia 53 8 15,09

Muro 73 11 15,07

Alaró 40 6 15,00

Sineu 143 20 13,99

Eivissa 553 77 13,92

Ferreries 99 13 13,13

Vilafranca de Bonany 25 2 8,00

Porreres 39 2 5,13

Algaida 21 1 4,76
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

Taula 51. Alumnes de 1r cicle d’ESO que durant el curs 1999/2000  promocionaren al
curs següent (2n o 3r segons els casos) amb més de 2 assignatures suspeses,

per municipis d’ubicació dels centres de secundària
(ordenats per ordre decreixent segons percentatges)

Municipi Matrícula
Promocionen al curs següent: a 2n o 3r

d'ESO, amb més de 2 assignatures suspeses %
Lloseta 49 22 44,90

Andratx 114 44 38,60

Sant Joan 44 14 31,82

Sant Joan de Labritja 44 14 31,82

Muro 73 22 30,14

Alaró 40 12 30,00

Eivissa 553 160 28,93

Porreres 39 11 28,21

Maó 460 127 27,61

Inca 439 117 26,65

Alcúdia 141 37 26,24

Artà 134 34 25,37

Calvià 429 108 25,17
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Son Servera 207 52 25,12

Consell 20 5 25,00

Sóller 151 37 24,50

Palma 4671 1139 24,38

Santa Margalida 132 32 24,24

Sant Antoni de Portmany 254 61 24,02

Vilafranca de Bonany 25 6 24,00

Alaior 117 28 23,93

Algaida 21 5 23,81

Llucmajor 363 86 23,69

Manacor 434 102 23,50

Sa Pobla 138 32 23,19

Ciutadella 291 65 22,34

Capdepera 99 22 22,22

Escorca 9 2 22,22

Santanyí 104 23 22,12

Santa Eulària des Riu 331 73 22,05

Campos 132 28 21,21

Sant Josep de la Talaia 53 11 20,75

Formentera 66 13 19,70

Binissalem 56 11 19,64

Sineu 143 28 19,58

Ferreries 99 19 19,19

Santa Maria del Camí 43 8 18,60

Marratxí 220 37 16,82

Felanitx 184 25 13,59

Pollença 146 17 11,64

Sat Rafel 16 1 6,25
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)



Estudi sobre la inserció laboral dels joves amb baix nivell educatiu a Balears

79

Figura 4. Percentatge d’alumnes de 1r cicle d’ESO que durant el curs 1999/2000 no
promocionaren al curs següent (2n o 3r segons els casos) i dels que hi promocionaren amb

assignatures suspeses, per municipis d’ubicació dels centres de secundària

Taula 52. Sumatori dels alumnes de 1r cicle d’ESO que durant el curs 1999/2000 no
promocionaren al curs següent (2n o 3r segons els casos) i dels que hi promocionaren amb

assignatures suspeses, per municipis d’ubicació dels centres de secundària
(ordenats per ordre decreixent segons els percentatges)

Municipi Matrícula

Suma dels no promocionen al curs següent
(2n o 3r d’ESO) i dels que hi promocionen

amb assignatures suspeses %
Muro 73 59 80,83

Calvià 429 324 75,52
Lloseta 49 37 75,51

Santa Margalida 132 95 71,97
Sa Pobla 138 99 71,74
Son Servera 207 146 70,53

Sant Antoni de Portmany 254 179 70,48
Campos 132 89 67,42
Llucmajor 363 244 67,22

Artà 134 90 67,16
Inca 439 294 66,97
Formentera 66 44 66,67

Maó 460 306 66,52
Sant Joan 44 29 65,91
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Sant Joan de Labritja 44 29 65,91

Alcúdia 141 92 65,25
Felanitx 184 120 65,22

Andratx 114 74 64,92
Sant Josep de la Talaia 53 34 64,14
Sat Rafel 16 10 62,50

Sóller 151 94 62,25
Eivissa 553 342 61,84
Santa Eulària des Riu 331 204 61,63

Capdepera 99 61 61,61
Palma 4671 2794 59,81
Manacor 434 259 59,67

Pollença 146 86 58,90
Santanyí 104 61 58,66
Santa Maria del Camí 43 25 58,13

Alaior 117 68 58,12
Ferreries 99 56 56,56
Ciutadella 291 162 55,67

Alaró 40 22 55,00
Marratxí 220 120 54,55
Sineu 143 76 53,15

Binissalem 56 29 51,79
Porreres 39 19 48,72
Consell 20 9 45,00

Escorca 9 4 44,44
Vilafranca de Bonany 25 10 40,00
Algaida 21 8 38,09

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

Pel que fa a les coincidències (a nivell de percentatges) entre l’alumnat que no va

promocionar durant el primer cicle d’ESO i el sumatori dels que no varen promocionar i dels

que ho feren amb assignatures suspeses, observam que en els dos casos els municipis que

figuren entre els deu primers són (per ordre alfabètic):

•••• Calvià

•••• Llucmajor

•••• Muro

•••• Sa Pobla

•••• Santa Margalida

•••• Son Servera

3.3.4. Municipis on hi ha més dificultats d’ensenyament-aprenentatge a

primer i segon cicle d’ESO

Per altra banda, si analitzam les coincidències entre els deu municipis on es

detecten alumnes (nombres absoluts) que tenen problemes per aconseguir el títol de graduat
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en ESO (Palma, Inca, Eivissa, Manacor, Llucmajor, Calvià, Maó, Sant Antoni de Portmany,

Alcúdia i Ciutadella) i els que tenen dificultats en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge

durant el primer cicle d’ESO, també en nombres absoluts (Palma, Calvià Maó, Eivissa,

Llucmajor, Inca, Santa Eulàlia des Riu, Manacor, Sant Antoni de Portmany i Felanitx),

observam que hi figuren els municipis següents (per ordre alfabètic):

•••• Calvià

•••• Eivissa

•••• Inca

•••• Llucmajor

•••• Manacor

•••• Maó

•••• Palma

•••• Sant Antoni de Portmany

Si realitzam el mateix procés a nivell de percentatges, els municipis que es

repeteixen són els següents (per ordre alfabètic):

•••• Llucmajor

•••• Muro
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4. ELS INDICADORS DE MERCAT DE TREBALL

En aquest capítol figuren els principals indicadors de mercat de treball. En el

primer apartat, es presenten els principals indicadors elaborats a partir de l’Enquesta de

Població Activa (EPA). Es comparen els de Balears amb els d’Estat espanyol i Europa. En el

segon apartat, s’analitzen els indicadors d’activitat econòmica per illa i per municipi. La font

d’informació són les dades de mercat de treball recollides per l’INEM26 i elaborades per

l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i Formació del Govern Balear.

4.1. Indicadors d’activitat econòmica per grups d’edat i sexe. Balears,
Espanya i Unió Europea

Les taxes d’activitat27, d’ocupació28 i d’atur29 de la població jove difereixen

notablement de les de la població adulta de 25-54 anys, sobretot en el grup de 16-19 anys.

No obstant això, es donen majors diferències entre els grups d’edat de la població jove que

entre el grup de 20-24 i 25-54.

Per sexes, els tres indicadors reflecteixen la situació d’inferioritat de les dones en el

mercat de treball: taxes d’activitat i d’ocupació inferiors i taxes d’atur superiors com a

element característic en tots els grups d’edat i trimestres. Les úniques excepcions són les

taxes d’atur del tercer i quart trimestre en el grup 16-19. Les al·lotes presenten taxes d’atur

entre 5 i 6 punts per sota dels al·lots de la mateixa edat. Però, en aquests mateixos

trimestres, les taxes d’activitat són entre 9 i 10 punts superiors en els joves de 16-19 en

comparació amb les al·lotes de la mateixa edat. I la comparació de les taxes d’ocupació en

els mateixos trimestres i grups mostra una diferència a favor del grup masculí d’entre 6 i 7

punts. Per tant, les citades menors taxes d’atur de les al·lotes de 16-19 es corresponen amb

una menor participació en el mercat de treball i no a una situació d’avantatge.

                                                            
26 El motiu és que la màxima desagregació de les dades de la EPA és per comunitat autònoma i no per illa ni per
municipi.
27 La taxa d’activitat és la proporció de la població en edat de treballar que fa feina o en cerca activament. Es pot
calcular per determinades categories de població. Les més habituals són edat i sexe. En aquests casos, es calcula
la població de determinada edat i/o sexe que fa feina o en cerca activament, en relació a la població total de
persones del grup d’edat i/o sexe corresponent.
28 La taxa d’ocupació és la proporció de la població en edat de treballar que fa feina. Es pot calcular per
determinades categories de població. Les més habituals són edat i sexe. En aquests casos es calcula la població
de determinada edat i/o sexe que fa feina, en relació a la població total de persones del grup d’edat i/o sexe
corresponent.
29 La taxa d’atur és la proporció de la població activa (la que fa feina i la que en cerca) que cerca feina
activament. Es pot calcular per determinades categories de població. Les més habituals són edat i sexe. En
aquests casos, es calcula la població de determinada edat i/o sexe que cerca feina activament, en relació a la
població activa de persones del grup d’edat i/o sexe corresponent.
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Les diferències entre sexes augmenten amb l’edat. Les diferències en les taxes

d’activitat són d’aproximadament de 10 punts en el grup de més joves, mentre que en el de

20-24 les diferències oscil·len entre els 13 i els 20 punts segons el trimestre de referència.

Les taxes d’ocupació de les al·lotes en el grup de 16-19 oscil·la entre 5 i 9 punts menys que

la dels joves de la mateixa edat, en el grup de 20-24 les taxes d’ocupació de les al·lotes són

entre 17 i 27 punts per sota dels seus homòlegs masculins.

Les taxes d’atur presenten característiques diferencials. Tal com ja s’ha exposat, les

al·lotes del grup de 16-19 tenen taxes inferiors als al·lots en el tercer i quart trimestre. A

això hem d’afegir una diferència de menys d’un punt a favor dels al·lots en el segon

trimestre i de quasi vint en el primer quatrimestre. Les al·lotes del grup de 20-24 anys

presenten taxes d’atur més elevades que els al·lots de la mateixa edat en tots els trimestres,

oscil·lant les diferències entre els dos punts del quart trimestre i els setze del primer.

Les variacions per trimestres reflecteixen l’estacionalitat de l’economia de les illes. I

afecten principalment la població jove i la població femenina.

Taula 53. Taxes d'activitat per grups d'edat i sexe. Balears 2001

Homes I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
16-19 28,84 35,36 38,60 28,19
20-24 76,15 76,26 82,19 78,91
25-54 91,70 94,35 94,64 92,67

55 i més 29,53 30,98 29,45 28,08
Total 67,41 69,69 69,74 67,55
Dones I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
16-19 19,15 25,52 29,21 18,69
20-24 55,81 58,35 68,39 59,80
25-54 63,79 70,68 69,57 63,70

55 i més 9,24 9,76 9,84 9,64

Total 41,60 46,13 46,47 42,00
Total 53,93 57,34 57,64 54,39

Font: EPA. Elaboració: Observatori Sociolaboral. Conselleria de Treball i Formació

Taula 54. Taxes d'ocupació per edat i sexe. Balears 2001

Homes I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
16-19 19,13 25,47 30,96 23,50
20-24 69,97 69,59 77,29 74,99
25-54 86,52 91,60 92,14 88,45

55 i més 28,09 29,44 29,45 27,57
Homes 63,19 66,46 67,43 64,45
Dones I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
16-19 10,37 18,22 25,41 16,57
20-24 42,43 51,53 59,75 55,57
25-54 55,24 65,27 65,62 59,18

55 i més 8,08 8,73 9,27 9,29

Dones 35,17 41,96 43,39 39,10
Total 48,56 53,63 54,93 51,40

Font: EPA. Elaboració: Observatori Sociolaboral. Conselleria de Treball i Formació
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Taula 55. Taxes d'atur per grups d'edat i sexe. Balears 2001

Homes I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
16-19 25,97 27,96 19,78 16,64
20-24 8,12 8,75 5,96 4,97
25-54 5,65 2,92 2,65 4,56

55 i més 4,85 4,97 0,00 1,84
Homes 6,26 4,63 3,31 4,58
Dones I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
16-19 45,85 28,63 12,99 11,35
20-24 23,98 11,69 12,63 7,07
25-54 13,40 7,66 5,67 7,08

55 i més 12,46 10,61 5,79 3,55

Dones 15,45 9,02 6,63 6,90
Total 9,96 6,48 4,70 5,50

Font: EPA. Elaboració: Observatori Sociolaboral. Conselleria de Treball i Formació

Les dades  comparatives reflecteixen la situació millor de Balears en els tres

indicadors estudiats, globalment i per sexes i diferències importants en funció del trimestre i

grup d’edat i sexe de referència.

En el segon i en el tercer trimestre, les taxes d’activitat i d’ocupació són més

elevades a Balears en tots els casos. Les d’atur són inferiors, excepte per al grup masculí de

16-19 en el segon quadrimestre, que té una taxa de poc més d’un punt per sobre de

l’estatal.

Les taxes d’activitat de la població femenina són semblants en els trimestres primer

i quart i, a Balears, augmenten en el segon i tercer, produint-se diferències que oscil·len

entre els dos punts i els deu en el grup de 20-24 (tercer i quart trimestre respectivament).

De la població masculina, destaquen sobretot les majors taxes d’activitat en el grup

de 20-24 de Balears que es donen en tots els trimestres i que oscil·len entre 10 i 13 punts.

Taula 56. Taxes d’activitat per grups d’edat i sexe. Espanya 2001

2001 I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
Homes
16-19 30,32 29,95 33,83 31,25
20-24 64,99 65,96 68,76 68,09
25-54 92,37 92,52 92,50 92,63

55 i més 25,68 25,90 25,75 25,64
Total

Homes 63,65 63,83 64,42 64,19
Dones
16-19 19,69 20,86 22,50 20,84
20-24 56,28 56,82 57,66 57,41
25-54 63,20 63,00 63,03 63,94

55 i més 9,06 8,85 9,01 9,15

Total Dones 39,86 39,72 40,10 40,36
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Total 51,31 51,32 51,79 51,80
Font: EPA. Elaboració: Observatori Sociolaboral. Conselleria de Treball i Formació

Taula 57. Taxes d'ocupació per edat i sexe. Espanya 2001

Homes I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
16-19 22,30 22,09 25,18 22,86
20-24 53,24 54,79 57,13 56,23
25-54 84,97 85,64 85,71 85,59

55 i més 23,73 24,03 24,06 23,98
Homes 57,55 58,09 58,70 58,36
Dones I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre
16-19 11,39 11,73 14,19 12,27
20-24 39,66 40,59 40,72 40,72
25-54 52,13 52,17 52,48 53,09

55 i més 8,18 7,93 8,00 8,18

Dones 32,23 32,21 32,66 32,83
Total 44,42 44,66 45,17 45,09

Font: EPA. Elaboració: Observatori Sociolaboral. Conselleria de Treball i Formació

Taula 58. Taxes d’atur per grups d’edat i sexe. Espanya 2001

Homes I Trimestre
II

Trimestre III Trimestre IV Trimestre
16-19 26,42 26,24 25,56 26,85
20-24 18,08 16,94 16,91 17,42
25-54 8,01 7,44 7,33 7,60

55 i més 7,60 7,25 6,57 6,49
Homes 9,58 8,99 8,88 9,08

Dones I Trimestre
II

Trimestre III Trimestre IV Trimestre
16-19 42,16 43,78 39,96 41,13
20-24 29,53 28,55 29,38 29,06
25-54 17,52 17,19 16,73 16,96

55 i més 9,76 10,34 11,14 10,68

Dones 19,13 18,91 18,56 18,66
Total 13,43 12,97 12,77 12,96

Font: EPA. Elaboració: Observatori Sociolaboral. Conselleria de Treball i Formació

Les dades més recents que permeten establir comparacions entre indicadors

d’activitat econòmica per grups d’edat a Balears, Estat espanyol i la Unió Europea són de

l’any 2000. Les dades per grups d’edat que presenten es refereixen a les taxes d’activitat i

d’atur, mentre que les d’ocupació no figuren desagregades per grups d’edat.

Aquestes dades reflecteixen la major activitat econòmica de la població jove de 15 a

24 anys de Balears en relació a l’espanyola considerada globalment. Si la comparació la feim

amb la Unió Europea, observam que les taxes d’activitat d’aquesta i de Balears són molt

semblants.
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És en les taxes d’atur de la població de 15 a 24 anys on la situació de Balears és

pitjor que de l’Estat espanyol i que la de la Unió Europea considerades globalment. La dada

més significativa és que la taxa d’atur de Balears duplica la de la Unió Europea amb una

taxa d’activitat semblant.

Aquestes mateixes taxes, per sexes, reflecteixen que la situació dels homes joves a

Balears és millor que la dels joves espanyols en general, ja que la taxa d’atur és molt

semblant però la d’activitat30 és més elevada a Balears. En la comparació amb els europeus,

les dades reflecteixen un atur entre dos i tres punts per sobre en el cas dels joves de Balears

i una taxa d’activitat semblant.

En el cas de les al·lotes de 15 a 24 anys, la taxa d’atur de les de Balears és quasi

sis punts per sobre de de les al·lotes espanyoles i al voltant de dotze punts per sobre de les

europees.

Taula 59. Taxes d’activitat, ocupació i atur. Balears, Espanya, Unió Europea 2000
Balears 2000 Espanya 2000 UE 2000

Activitat
Taxa 59,85 55,00 63,32
Homes 68,48 69,90 73,39
Dones 51,04 40,30 53,35
15-24 anys 40,38 32,70 41,16
25-54 anys 69,02 67,80 76,72
*55-64 anys 45,93 36,80 36,61
Ocupació
Taxa 56,06 52,50 58,63
Homes 65,47 69,00 72,40
Dones 46,46 36,60 45,26
Atur
Taxa 6,32 14,10 7,62
Homes 4,39 9,80 6,08
Dones 8,97 20,60 9,84
Joves 15-24 13,76 11,40 6,71
Homes 15-24 9,25 9,80 6,51
Dones 15-24 19,09 13,10 6,97

Font: EUROSTAT. Elaboració: Observatori Sociolaboral. Conselleria de Treball i Formació
* Per les illes Balears, la població d’aquest interval d’edat fa referència a 55 i més anys

                                                            
30 Malgrat no comptam amb la taxa d’activitat per grups d’edat i sexe, aquesta afirmació es pot fer a partir de la
taxa d’activitat pel grup d’edat considerat globalment, vistes les tendències generals i d’altres períodes.
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4.2. Indicadors d’activitat econòmica per illes i municipis31

4.2.1. Les taxes d’activitat32 i d’ocupació33

La taxa global d’activitat és del 66,89. Per illes observam (vegeu taula 63) que la

més elevada es registra a Mallorca (68,82), seguida d’Eivissa (62,20), Menorca (56,98) i

Formentera (44,69).

Les taxes d’activitat més elevades, a nivell municipal, es troben a Andratx (103,86) i

a Muro (100,57) i les més baixes corresponen a Sencelles (23,05), Mancor de la Vall (25,67),

Costitx (25,87), Búger (30,39), Esporles (31,01), Es Castell (31,55), Puigpunyent (32,07),

Fornalutx (33,97), Sant Joan (34,92), Santa Maria del Camí (36,31), Estellencs (36,32),

Maria de la Salut (36,79), Campanet (37,92), Santa Eugènia (38,04), Llubí (38,87) i

Vilafranca de Bonany (39,24).

La taxa d’ocupació 1 (persones ocupades en relació a la població potencialment

activa) és del 63,22. Per illes, Mallorca registra la taxa més elevada (65,18) seguida d’Eivissa

(57,67), Menorca (54,11) i Formentera (41,05).

A nivell municipal, destaquen Andratx (100,81) i Muro (96,76) amb les taxes més

elevades  i Sencelles (20,24), Costitx (23,25), Búger (27,16), Esporles (28,87) i Es Castell

(28,96), amb les més baixes.

La taxa d’ocupació 2 (percentatge de persones ocupades en relació a la població

activa) és del 94,51. Menorca és l’illa amb la taxa més elevada (94,96), seguida de Mallorca

(94,71), Eivissa (92,73) i Formentera (91,83).

Per municipis, trobam Fornalutx (98,59), Sant Lluís (97,08), Andratx (97,06), Maó

(96,51) i Muro (96,21) amb les taxes més elevades i amb les més baixes Sencelles (87,80),

Mancor de la Vall (88,31), Búger (89,39), Santa Margalida (89,67) i Costitx (89,86).

                                                            
31 Els indicadors que presentam s’han calculat a partir de les dades d’afiliació i d’atur facilitades per l’INEM i
s’ha calculat la mitjana de les dades dels tres trimestres de l’any 2000. Per a les dades de població, s’han
utilitzat les facilitades per l’Institut Balear d’Estadística referents a l’1-1-2000.
32 Percentatge de persones actives (ocupades i aturades inscrites) en relació al total de població potencialment
activa (de 16 a 64 anys).
33 S’han calculat dues taxes d’ocupació. La taxa d’ocupació 1 és el percentatge de persones ocupades en
relació amb la població potencialment activa (de 16 a 64 anys). És l’indicador que s’utilitza amb la
denominació de taxa d’ocupació. La taxa d’ocupació 2 és el percentatge de persones ocupades en relació a la
població activa (ocupades més aturades inscrites) i s’utilitza amb menys freqüència.
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Taula 60. Taxes d’activitat i d’ocupació per illes i per municipis
Taxa d’activitat Taxa d’ocupació 1 Taxa d’ocupació 2

Illes Balears 66,89 63,22 94,51

Mallorca 68,82 65,18 94,71

Menorca 56,98 54,11 94,96

Illa d'Eivissa 62,20 57,67 92,73

Formentera 44,69 41,05 91,83

Alaró 69,12 66,17 95,74

Alcúdia 80,30 74,18 92,37

Algaida 37,18 33,83 90,99

Andratx 103,86 100,81 97,06

Artà 52,57 49,36 93,89

Banyalbufar 34,64 32,68 94,35

Binissalem 45,86 43,01 93,79

Búger 30,39 27,16 89,39

Bunyola 44,48 42,00 94,41

Calvià 50,46 47,34 93,82

Campanet 37,92 34,75 91,62

Campos 51,76 49,09 94,83

Capdepera 81,88 77,14 94,21

Consell 49,23 46,22 93,88

Costitx 25,87 23,25 89,86

Deià 86,06 84,73 98,46

Esporles 31,01 28,87 93,10

Estellencs 36,32 33,33 91,76

Felanitx 50,08 45,96 91,77

Fornalutx 33,97 33,49 98,59

Inca 54,33 49,84 91,74

Lloret de Vistalegre 43,26 40,60 93,85

Lloseta 48,55 44,37 91,39

Llubí 38,87 36,19 93,10

Llucmajor 66,40 62,29 93,81

Manacor 67,50 64,14 95,03

Mancor de la Vall 25,67 22,67 88,31

Maria de la Salut 36,79 34,17 92,89

Marratxí 45,97 43,84 95,37

Montuïri 47,44 45,33 95,56

Muro 100,57 96,76 96,21

Palma 80,08 76,28 95,25

Petra 42,72 40,05 93,74

Pollença 54,70 50,65 92,60

Porreres 43,78 41,76 95,38

Sa Pobla 50,43 47,21 93,61

Puigpunyent 32,07 30,17 94,07
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Sant Joan 34,92 33,53 96,02

Sant Llorenç des Cardassar 55,50 53,33 96,08

Santa Eugènia 38,04 35,62 93,65

Santa Margalida 54,81 49,15 89,67

Santa Maria del Camí 36,31 33,65 92,68

Santanyí 89,28 84,26 94,38

Selva 42,99 39,85 92,69

Sencelles 23,05 20,24 87,80

Ses Salines 48,37 44,66 92,33

Sineu 46,55 44,26 95,06

Sóller 42,60 40,19 94,35

Son Servera 89,71 85,34 95,12

Valldemossa 43,45 41,69 95,95

Vilafranca de Bonany 39,24 37,58 95,77

Alaior 53,67 50,95 94,95

Es Castell 31,55 28,96 91,80

Ciutadella 56,69 52,91 93,32

Ferreries 54,56 51,53 94,45

Maó 67,43 65,08 96,51

Es Mitjorn Gran 34,74 32,31 93,01

Sant Lluís 58,51 56,80 97,08

Eivissa 77,88 73,17 93,96

Sant Antoni de Portmany 56,74 51,19 90,23

Sant Josep de la Talaia 53,77 50,02 93,04

Sant Joan de Labritja 49,67 45,86 92,32

Santa Eulària des Riu 49,64 45,49 91,64
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i

Formació
Nota: No disposam de dades d’Ariany, Escorca i Es Mercadal

4.2.2. Les taxes d’atur34

La taxa d’atur 1 és del 3,67. Per illes, Eivissa (4,52) és la que registra una taxa més

alta, seguida de Mallorca i Formentera, amb la mateixa taxa (3,64). Menorca és l’illa que té

la taxa més baixa (2,87). En tots els casos, és superior en el cas de les dones.

Per municipis la taxa més alta d’atur 1 és per a Alcúdia (6,13) seguida de Santa

Margalida (5,67) i Santanyí (5,01). Les taxes més baixes són per a Fornalutx (0,39), Deià

(1,25) i Sant Joan (1,40). També, en tots els municipis, l’atur femení és superior al masculi.

La taxa d’atur 2 és del 5,49. Formentera, és l’illa que té una major taxa d’atur 2

(8,11), seguida d’Eivissa (7,27), Mallorca (5,29), i finalment Menorca (5,04).

                                                            
34 Es presenten dues taxes d’atur. La taxa d’atur 1 és la proporció de població aturada en relació a la població
potencialment activa (16 a 64 anys). La taxa d’atur 2 és la proporció de la població aturada en relació a la
població activa (ocupada més aturada inscrita). És l’indicador que s’utilitza amb la denominació de taxa
d’atur registrat.



Estudi sobre la inserció laboral dels joves amb baix nivell educatiu a Balears

91

Per municipis la taxa més elevada la tenen Sencelles (12,50), Mancor de la Vall

(12,34), Búger (10,61), Santa Margalida (10,36) i Costitx (10,14). Les taxes més baixes

corresponen a Fornalutx (1,41), Deià (1,54) i Sant Lluís (2,92).

Taula 61. Taxes d’atur per illes i per municipis
Taxa d'atur 1

(Total)
Taxa d'atur 1

(Homes)
Taxa d’atur 1

(Dones) Taxa d’atur 2
Illes Balears 3,67 2,82 4,45 5,49

Mallorca 3,64 2,81 4,38 5,29

Menorca 2,87 2,28 3,48 5,04

Illa d'Eivissa 4,52 3,33 5,78 7,27

Formentera 3,64 2,89 4,44 8,11

Alaró 2,95 2,55 3,34 4,26

Alcúdia 6,13 4,28 8,06 7,63

Algaida 3,33 2,97 3,72 8,90

Andratx 3,05 2,65 3,48 2,94

Artà 3,22 2,11 4,36 6,11

Banyalbufar 1,70 1,12 2,44 4,84

Binissalem 2,83 2,04 3,63 6,21

Búger 3,22 1,18 5,55 10,61

Bunyola 2,47 2,02 2,92 5,59

Calvià 3,12 2,51 3,74 6,18

Campanet 3,21 2,33 4,16 8,38

Campos 2,67 2,61 2,73 5,17

Capdepera 4,74 3,32 6,24 5,79

Consell 3,02 2,62 3,42 6,12

Costitx 2,54 2,47 2,62 10,14

Deià 1,25 1,19 1,30 1,54

Esporles 2,16 1,69 2,65 7,02

Estellencs 2,81 1,45 4,27 8,24

Felanitx 4,13 3,14 5,19 8,25

Fornalutx 0,39 0,00 0,75 1,41

Inca 4,49 2,97 6,07 8,26

Lloret de Vistalegre 2,62 2,65 2,59 6,15

Lloseta 4,19 2,97 5,50 8,61

Llubí 2,71 1,54 3,91 6,90

Llucmajor 4,11 2,90 5,38 6,18

Manacor 3,36 2,39 4,35 4,98

Mancor de la Vall 3,08 2,09 4,17 12,34

Maria de la Salut 2,64 1,51 3,83 7,11

Marratxí 2,13 1,75 2,51 4,63

Montuïri 2,10 1,64 2,57 4,44

Muro 3,79 1,81 5,93 3,76

Palma 3,80 3,15 4,45 4,74
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Petra 2,64 1,87 3,43 6,11

Pollença 4,05 2,79 5,34 7,40

Porreres 2,02 1,42 2,71 4,62

Sa Pobla 3,22 1,96 4,71 6,39

Puigpunyent 1,97 2,16 1,76 6,30

Sant Joan 1,40 1,33 1,48 3,98

Sant Llorenç des Cardassar 2,17 1,59 2,77 3,92

Santa Eugènia 2,48 1,54 3,45 6,35

Santa Margalida 5,67 4,00 7,42 10,36

Santa Maria del Camí 2,64 1,68 3,62 7,32

Santanyí 5,01 3,81 6,33 5,62

Selva 3,13 2,06 4,26 7,31

Sencelles 2,86 2,52 3,26 12,50

Ses Salines 3,73 3,12 4,40 7,67

Sineu 2,30 1,28 3,36 4,94

Sóller 2,41 1,82 3,04 5,65

Son Servera 4,38 3,50 5,29 4,88

Valldemossa 1,81 1,29 2,31 4,25

Vilafranca de Bonany 1,64 1,28 2,01 4,23

Alaior 2,70 1,85 3,57 5,02

Es Castell 2,60 1,92 3,29 8,20

Ciutadella 3,79 3,04 4,55 6,68

Ferreries 3,06 2,61 3,57 5,62

Maó 2,35 1,94 2,76 3,49

Es Mitjorn Gran 2,47 1,86 3,17 6,99

Sant Lluís 1,70 1,35 2,06 2,92

Eivissa 4,71 3,53 5,92 6,04

Sant Antoni de Portmany 5,55 4,10 7,10 9,77

Sant Josep de la Talaia 3,74 2,72 4,81 6,96

Sant Joan de Labritja 3,83 3,11 4,57 7,68

Santa Eulària des Riu 4,15 2,90 5,48 8,36
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i

Formació
Nota: No disposam de dades d’Ariany, Escorca i Es Mercadal
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4.2.3. Les taxes d’atur per grups d’edat i sexe35 illes

Per grups d’edat i pel conjunt de les illes, les taxes d’atur més elevades corresponen

al grup de 25 a 29 anys i, a poques dècimes de diferència, al de 20 a 24 anys. El grup de 16

a 19 anys és el que presenta taxes d’atur inferiors. Per illes, i en tots els grups d’edat, les

taxes superiors sempre corresponen a Eivissa, seguida de Formentera, Mallorca i Menorca.

Taula 62. Taxa d’atur de la població de 16 a 19 anys per illes,
ordenades de major a menor taxa a partir del total

Illa Total Homes Dones
Eivissa 3,18 1,93 4,53
Formentera 2,75 2,86 2,63

Mallorca 2,45 1,73 3,20
Menorca 2,31 1,56 3,09

Illes Balears 2,52 1,74 3,34
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació

Taula 63. Taxa d’atur de la població de 20 a 24 anys per illes,
ordenades de major a menor taxa a partir del total

Illa Total Homes Dones
Eivissa 6,23 3,95 8,51
Formentera 5,43 2,72 8,62
Mallorca 4,36 2,81 5,97

Menorca 3,73 2,24 5,25

Illes Balears 4,51 2,88 6,20
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació

Taula 64. Taxa d’atur de la població de 25 a 29 anys per illes,
ordenades de major a menor taxa a partir del total
Illa Total Homes Dones

Eivissa 6,17 4,00 8,36
Formentera 5,64 4,16 7,17

Mallorca 4,59 2,98 6,26
Menorca 3,79 2,63 4,96

Illes Balears 4,69 3,07 6,37
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació

Tal com es pot observar a les taules anteriors, la diferència entre les taxes d’atur

femení i masculí augmenta amb l’edat si comparam el grup de 16 a 19 anys amb els altres

dos.

                                                            
35 La taxa d’atur per grups d’edat i sexe s’ha elaborat a partir de la taxa d’atur 1, a causa de les dades que teníem.
Els grups d’edat que s’analitzen són els tres que corresponen a la població objecte de l’estudi: 16-19, 20-24 i 25-
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Les taxes d’atur femení més elevades per a tots els grups d’edat són a Eivissa. Si

comparam els tres grups d’edat observam que les Pitïuses tenen les majors taxes d’atur en

el grup de 20 a 24 anys (a vegades amb diferències molt petites en relació al grup de 25 a 29

anys) i Mallorca en el de 25-29.

A les taules que següents, figuren les taxes d’atur juvenil femení per grups d’edat i

illa, ordenades de major a menor.

Taula 65. Taxa d’atur de les dones de 16 a 19 anys per illes,
ordenades de major a menor taxa

Illa Dones
Eivissa 4,53
Mallorca 3,20
Menorca 3,09
Formentera 2,63

Illes Balears 3,34
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació

Taula 66. Taxa d’atur de les dones de 20 a 24 anys per illes,
ordenades de major a menor taxa

Illa Dones
Formentera 8,62
Eivissa 8,51

Mallorca 5,97
Menorca 5,25

Illes Balears 6,20
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació

Taula 67. Taxa d’atur de les dones de 25 a 29 anys per illes,
ordenades de major a menor taxa

Illa Dones
Eivissa 8,36
Formentera 7,17
Mallorca 6,26
Menorca 4,96

Illes Balears 6,37
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació

En xifres absolutes, el major nombre de persones aturades per a tots els grups

d’edat i per a ambdós sexes correspon, per aquest ordre, a Mallorca, Eivissa, Menorca i

Formentera.

                                                                                                                                                                                             
29.
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Taula 68. Població aturada de 16 a 19 anys per illes,
ordenades de major a menor nombre de persones aturades a partir del total

Illa Total Homes Dones
Mallorca 849 308 541
Eivissa 154 48 106
Menorca 85 29 56
Formentera 8 4 4

Illes Balears 1096 389 707
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació

Taula 69. Població aturada de 20 a 24 anys per illes,
ordenades de major a menor nombre de persones aturades a partir del total

Illa Total Homes Dones
Mallorca 2305 760 1545
Eivissa 431 137 295

Menorca 211 64 147
Formentera 24 7 18

Illes Balears 2972 967 2005
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació

Taula 70. Població aturada de 25 a 29 anys per illes,
ordenades de major a menor nombre de persones aturades a partir del total

Illa Total Homes Dones
Mallorca 2757 910 1847
Eivissa 487 158 329
Menorca 254 89 165
Formentera 32 12 20

Illes Balears 3530 1170 2360
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de
Treball i Formació

Taula 71. Dones aturades de16 a19 anys per illes,
ordenades de major a menor nombre d’aturades

Illa Dones
Mallorca 541
Eivissa 106
Menorca 56
Formentera 4

Illes Balears 707
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació
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Taula 72. Dones aturades de 20 a 24 anys per illes,
ordenades de major a menor nombre d’aturades

Illa Dones
Mallorca 1545
Eivissa 295
Menorca 147

Formentera 18

Illes Balears 2005
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació

Taula 73. Dones aturades de 25 a 29 anys per illes,
ordenades de major a menor nombre d’aturades

Illa Dones
Mallorca 1847
Eivissa 329

Menorca 165
Formentera 20

Illes Balears 2360
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de
Treball i Formació

4.2.4. Les taxes d’atur per grups d’edat i sexe36. Municipis

A les taules 74, 75 i 76 figuren les taxes d’atur per grups d’edat i sexe (16-19, 20-

24 i 25-29 respectivament) per municipi. L’ordre és de major a menor taxa global d’atur per

a cada grup d’edat.

Taula 74. Taxa d’atur de la població de 16 a 19 anys per municipis
ordenats de major a menor taxa a partir de la taxa global

Municipi Total Homes Dones
Mancor de la Vall 5,83 5,43 6,16

Santa Margalida 4,33 2,78 5,88
Alcúdia 4,29 1,77 6,89

Sant Antoni de Portmany 4,19 2,94 5,47
Santanyí 3,94 2,11 6,12

Son Servera 3,80 2,46 5,09
Capdepera 3,77 1,95 5,99
Inca 3,52 2,42 4,62

Sant Joan de Labritja 3,46 1,45 5,46
Pollença 3,28 1,79 4,76

Eivissa 3,11 1,79 4,51

                                                            
36 Ibid.
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Felanitx 3,07 2,37 3,84

Ses Salines 3,06 2,74 3,38
Artà 3,01 1,71 4,35

Muro 3,00 1,12 4,91
Llucmajor 2,86 1,98 3,79

Sencelles 2,81 4,42 0,96
Alaior 2,80 1,65 3,84
Santa Eulària des Riu 2,77 1,58 4,07

Formentera 2,75 2,86 2,63
Es Castell 2,73 1,56 4,02

Sant Josep de la Talaia 2,69 1,66 3,88
Sant Llorenç des Cardassar 2,67 1,29 4,09
Maó 2,48 1,67 3,28

Palma 2,47 1,94 3,02
Llubí 2,46 1,25 3,83

Búger 2,29 0,00 4,85
Manacor 2,26 1,44 3,09

Es Mitjorn Gran 2,16 0,27 3,92
Ciutadella 2,10 1,42 2,83
Algaida 2,09 1,53 2,70

Lloseta 2,06 1,19 2,98
Andratx 2,04 1,70 2,37

Calvià 1,91 1,47 2,40
Petra 1,90 0,00 3,45
Sa Pobla 1,86 0,45 3,50

Ferreries 1,72 1,35 2,14
Maria de la Salut 1,55 0,20 2,80

Porreres 1,55 0,00 3,47
Selva 1,43 1,57 1,27

Alaró 1,41 0,16 2,69
Campos 1,41 0,69 2,15
Sant Lluís 1,41 0,90 2,05

Sóller 1,36 0,31 2,53
Banyalbufar 1,30 0,00 2,50

Sant Joan 1,27 1,54 0,93
Puigpunyent 1,25 1,94 0,68
Binissalem 1,22 0,67 1,76

Marratxí 1,20 0,95 1,45
Campanet 1,18 1,37 0,96

Consell 1,16 0,64 1,96
Valldemossa 1,09 1,43 0,74

Es Mercadal 1,04 0,61 1,42
Lloret de Vistalegre 1,02 0,44 1,67
Santa Maria del Camí 0,99 0,66 1,31

Bunyola 0,97 0,59 1,30
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Sineu 0,89 0,14 2,07

Esporles 0,86 0,67 1,15
Deià 0,31 0,63 0,00

Vilafranca de Bonany 0,09 0,15 0,00
Montuïri 0,08 0,00 0,14
Costitx 0,00 0,00 0,00

Estellencs 0,00 0,00 0,00
Fornalutx 0,00 0,00 0,00

Santa Eugènia 0,00 0,00 0,00
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació

Taula 75. Taxa d’atur de la població de 20 a 24 anys per municipis,
ordenats de major a menor  taxa a partir de la taxa global

Municipi Total Homes Dones
Alcúdia 9,63 5,81 12,99

Santa Margalida 9,60 6,27 12,82
Santanyí 9,55 5,40 14,27
Sant Antoni de Portmany 8,90 5,48 12,37

Capdepera 7,40 4,52 10,28
Búger 7,30 1,86 12,93

Muro 6,70 2,30 10,96
Pollença 6,61 4,08 9,40

Felanitx 6,56 4,48 8,90
Santa Eulària des Riu 6,44 3,59 9,24
Maria de la Salut 6,28 2,45 10,43

Ses Salines 6,19 3,64 9,21
Son Servera 5,84 4,17 7,51

Sant Joan de Labritja 5,72 4,36 6,88
Artà 5,53 3,34 7,81
Formentera 5,43 2,72 8,62

Sant Josep de la Talaia 5,41 3,75 6,96
Llucmajor 5,32 3,78 7,01

Eivissa 5,30 3,50 7,16
Campanet 5,21 2,46 7,92

Inca 5,17 2,62 7,99
Selva 5,03 2,19 8,73
Lloseta 5,00 2,80 7,26

Manacor 4,98 2,67 7,30
Alaior 4,94 2,72 7,23

Sa Pobla 4,79 1,89 8,20
Petra 4,77 4,28 5,21
Puigpunyent 4,68 6,76 2,68

Ciutadella 4,60 2,73 6,46
Algaida 4,45 2,46 6,64
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Banyalbufar 4,42 2,71 7,17

Ferreries 4,38 2,32 6,76
Montuïri 4,34 3,05 5,93

Sencelles 4,24 3,27 5,25
Andratx 4,17 2,86 5,69

Calvià 4,05 3,22 4,84
Porreres 4,02 1,17 7,04
Es Mitjorn Gran 3,83 2,62 5,29

Llubí 3,78 0,75 6,76
Palma 3,77 2,58 5,01

Santa Eugènia 3,75 1,08 6,61
Santa Maria del Camí 3,75 2,13 5,43
Consell 3,72 2,66 4,50

Sant Llorenç des Cardassar 3,62 2,19 5,18
Sineu 3,60 0,77 6,51

Lloret de Vistalegre 3,43 0,00 6,85
Campos 3,42 1,88 5,57

Binissalem 3,28 1,73 4,69
Sóller 3,24 2,55 3,97
Es Castell 3,16 1,80 4,34

Deià 2,90 0,58 4,58
Maó 2,85 1,96 3,76

Alaró 2,79 2,13 3,32
Sant Joan 2,71 0,50 4,65
Mancor de la Vall 2,43 0,98 3,79

Bunyola 2,33 1,32 3,46
Es Mercadal 2,21 0,39 4,42

Esporles 2,17 1,06 3,38
Sant Lluís 2,16 0,65 3,82

Marratxí 2,06 1,73 2,43
Vilafranca de Bonany 1,90 0,82 2,90
Costitx 1,88 2,50 1,04

Estellencs 1,35 0,00 2,92
Valldemossa 0,50 0,36 0,61

Fornalutx 0,00 0,00 0,00
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació
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Taula 76. Taxa d’atur de la població de 25 a 29 anys per municipis,
ordenats de major a menor taxa a partir del total

Municipi Total Homes Dones
Santa Margalida 8,79 5,31 12,46

Alcúdia 8,74 5,17 12,60
Santanyí 8,25 5,47 11,33

Sant Antoni de Portmany 7,33 4,54 10,26
Lloseta 6,67 2,51 11,38

Capdepera 6,64 4,31 9,16
Sant Joan de Labritja 6,35 3,28 9,35
Muro 6,34 2,83 10,90

Felanitx 6,29 3,51 9,39
Pollença 6,25 4,14 8,48

Eivissa 6,15 3,99 8,29
Santa Eulària des Riu 6,15 3,83 8,50
Búger 6,02 0,51 11,08

Son Servera 6,01 3,94 7,91
Lloret de Vistalegre 5,73 6,02 5,53

Campanet 5,72 4,97 6,53
Formentera 5,64 4,16 7,17

Ses Salines 5,61 3,89 7,81
Ciutadella 5,23 3,75 6,74
Sant Josep de la Talaia 4,91 3,80 5,99

Andratx 4,87 3,86 5,94
Llucmajor 4,86 3,16 6,40

Campos 4,81 3,74 5,96
Inca 4,77 2,18 7,61
Mancor de la Vall 4,72 3,49 6,55

Sa Pobla 4,65 2,23 7,79
Ferreries 4,60 4,33 4,94

Alaró 4,46 1,93 6,72
Palma 4,41 3,04 5,83

Selva 4,35 2,14 6,88
Manacor 4,23 2,83 5,75
Llubí 4,12 1,75 6,38

Calvià 3,96 2,74 5,12
Petra 3,94 2,89 5,21

Sant Llorenç des Cardassar 3,91 2,84 4,92
Artà 3,80 2,11 5,56
Santa Maria del Camí 3,72 1,24 6,28

Es Castell 3,72 2,02 5,72
Algaida 3,70 1,73 5,71

Sóller 3,62 2,09 5,36
Valldemossa 3,59 1,54 5,55
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Maria de la Salut 3,57 2,07 5,00

Bunyola 3,55 2,49 4,51
Alaior 3,27 1,85 4,59

Santa Eugènia 2,99 2,44 3,68
Montuïri 2,86 1,82 3,94

Vilafranca de Bonany 2,79 2,67 2,94
Sineu 2,76 1,31 3,92
Sencelles 2,75 1,60 4,19

Maó 2,71 1,83 3,59
Marratxí 2,62 1,58 3,64

Es Mitjorn Gran 2,50 2,65 2,32
Binissalem 2,46 1,12 3,82
Sant Lluís 2,24 1,61 2,86

Porreres 2,20 0,78 4,02
Esporles 2,17 1,74 2,58

Consell 1,97 1,78 2,13
Sant Joan 1,92 0,59 3,11

Es Mercadal 1,73 0,81 2,47
Deià 1,63 0,83 2,18
Puigpunyent 1,63 1,21 2,08

Fornalutx 1,51 0,00 5,00
Banyalbufar 1,47 1,70 1,07

Costitx 1,35 0,34 2,14
Estellencs 1,30 1,00 1,75

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació

Si analitzam les coincidències entre els deu municipis que presenten les taxes

globals més elevades per a cada grup d’edat, observam que, en tots els casos, els que figuren

entre els deu primers són (per ordre alfabètic):

•••• Alcúdia

•••• Capdepera

•••• Pollença

•••• Sant Antoni de Portmany

•••• Santa Margalida

•••• Santanyí

A les taules 77, 78 i 79 apareixen les taxes d’atur femení per grups d’edat per

municipi. L’ordre és de major a menor taxa d’atur femení per a cada grup d’edat.
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Taula 77. Taxa d’atur de les dones de 16 a 19 anys per municipis
ordenats de major a menor

Municipi Dones
Alcúdia 6,89

Mancor de la Vall 6,16
Santanyí 6,12

Capdepera 5,99
Santa Margalida 5,88

Sant Antoni de Portmany 5,47
Sant Joan de Labritja 5,46
Son Servera 5,09

Muro 4,91
Búger 4,85

Pollença 4,76
Inca 4,62
Eivissa 4,51

Artà 4,35
Sant Llorenç des Cardassar 4,09

Santa Eulària des Riu 4,07
Es Castell 4,02

Es Mitjorn Gran 3,92
Sant Josep de la Talaia 3,88
Felanitx 3,84

Alaior 3,84
Llubí 3,83

Llucmajor 3,79
Sa Pobla 3,50
Porreres 3,47

Petra 3,45
Ses Salines 3,38

Maó 3,28
Manacor 3,09

Palma 3,02
Lloseta 2,98
Ciutadella 2,83

Maria de la Salut 2,80
Algaida 2,70

Alaró 2,69
Formentera 2,63
Sóller 2,53

Banyalbufar 2,50
Calvià 2,40

Andratx 2,37
Campos 2,15
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Ferreries 2,14

Sineu 2,07
Sant Lluís 2,05

Consell 1,96
Binissalem 1,76

Lloret de Vistalegre 1,67
Marratxí 1,45
Es Mercadal 1,42

Santa Maria del Camí 1,31
Bunyola 1,30

Selva 1,27
Esporles 1,15
Sencelles 0,96

Campanet 0,96
Sant Joan 0,93

Valldemossa 0,74
Puigpunyent 0,68

Montuïri 0,14
Deià 0,00
Vilafranca de Bonany 0,00

Costitx 0,00
Estellencs 0,00

Fornalutx 0,00
Santa Eugènia 0,00

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació

Taula 78. Taxa d’atur de les dones de 20 a 24 anys per municipis,
ordenats de major a menor

Municipi Dones
Santanyí 14,27
Alcúdia 12,99

Búger 12,93
Santa Margalida 12,82

Sant Antoni de Portmany 12,37
Muro 10,96

Maria de la Salut 10,43
Capdepera 10,28
Pollença 9,40

Santa Eulària des Riu 9,24
Ses Salines 9,21

Felanitx 8,90
Selva 8,73
Formentera 8,62

Sa Pobla 8,20
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Inca 7,99

Campanet 7,92
Artà 7,81

Son Servera 7,51
Manacor 7,30

Lloseta 7,26
Alaior 7,23
Banyalbufar 7,17

Eivissa 7,16
Porreres 7,04

Llucmajor 7,01
Sant Josep de la Talaia 6,96
Sant Joan de Labritja 6,88

Lloret de Vistalegre 6,85
Ferreries 6,76

Llubí 6,76
Algaida 6,64

Santa Eugènia 6,61
Sineu 6,51
Ciutadella 6,46

Montuïri 5,93
Andratx 5,69

Campos 5,57
Santa Maria del Camí 5,43
Es Mitjorn Gran 5,29

Sencelles 5,25
Petra 5,21

Sant Llorenç des Cardassar 5,18
Palma 5,01

Calvià 4,84
Binissalem 4,69
Sant Joan 4,65

Deià 4,58
Consell 4,50

Es Mercadal 4,42
Es Castell 4,34
Sóller 3,97

Sant Lluís 3,82
Mancor de la Vall 3,79

Maó 3,76
Bunyola 3,46

Esporles 3,38
Alaró 3,32
Estellencs 2,92

Vilafranca de Bonany 2,90
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Puigpunyent 2,68

Marratxí 2,43
Costitx 1,04

Valldemossa 0,61
Fornalutx 0,00

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació

Taula 79. Taxa d’atur de les dones de 25 a 29 anys per municipis,
ordenats de major a menor

Municipi Dones
Alcúdia 12,60

Santa Margalida 12,46
Lloseta 11,38
Santanyí 11,33

Búger 11,08
Muro 10,90

Sant Antoni de Portmany 10,26
Felanitx 9,39
Sant Joan de Labritja 9,35

Capdepera 9,16
Santa Eulària des Riu 8,50

Pollença 8,48
Eivissa 8,29

Son Servera 7,91
Ses Salines 7,81
Sa Pobla 7,79

Inca 7,61
Formentera 7,17

Selva 6,88
Ciutadella 6,74
Alaró 6,72

Mancor de la Vall 6,55
Campanet 6,53

Llucmajor 6,40
Llubí 6,38
Santa Maria del Camí 6,28

Sant Josep de la Talaia 5,99
Campos 5,96

Andratx 5,94
Palma 5,83

Manacor 5,75
Es Castell 5,72
Algaida 5,71

Artà 5,56
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Valldemossa 5,55

Lloret de Vistalegre 5,53
Sóller 5,36

Petra 5,21
Calvià 5,12

Maria de la Salut 5,00
Fornalutx 5,00
Ferreries 4,94

Sant Llorenç des Cardassar 4,92
Alaior 4,59

Bunyola 4,51
Sencelles 4,19
Porreres 4,02

Montuïri 3,94
Sineu 3,92

Binissalem 3,82
Santa Eugènia 3,68

Marratxí 3,64
Maó 3,59
Sant Joan 3,11

Vilafranca de Bonany 2,94
Sant Lluís 2,86

Esporles 2,58
Es Mercadal 2,47
Es Mitjorn Gran 2,32

Deià 2,18
Costitx 2,14

Consell 2,13
Puigpunyent 2,08

Estellencs 1,75
Banyalbufar 1,07

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació

Si analitzam les coincidències entre els deu municipis que presenten les taxes

d’atur femení més elevades per a cada grup d’edat, observam que, en tots els casos, els que

figuren entre els deu primers són (per ordre alfabètic):

•••• Alcúdia

•••• Búger

•••• Capdepera

•••• Muro

•••• Sant Antoni de Portmany

•••• Santa Margalida
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•••• Santanyí

Els municipis que figuren entre els deu amb les taxes d’atur global i femení més

elevades, en tots els grups d’edat, són (per ordre alfabètic):

•••• Alcúdia

•••• Capdepera

•••• Sant Antoni de Portmany

•••• Santa Margalida

•••• Santanyí

Les xifres absolutes d’atur registrat per municipis i grups d’edat figuren a les taules

80, 81 i 82. L’ordre és de major a menor nombre per a cada grup d’edat.

Taula 80. Població aturada de 16 a19 anys per municipis,
ordenats de major a menor nombre de persones aturades a partir del total

Municipi Total Homes Dones
Palma 437 176 261

Eivissa 57 17 40

Inca 45 15 29

Sant Antoni de Portmany 39 14 25

Calvià 38 15 23

Manacor 37 12 25

Llucmajor 35 12 22

Santa Eulària des Riu 32 9 22

Alcúdia 28 6 22

Maó 28 10 19

Felanitx 25 10 15

Ciutadella 24 9 16

Pollença 22 6 16

Son Servera 21 7 14

Sant Josep de la Talaia 21 7 14

Santa Margalida 17 6 12

Capdepera 15 4 11

Marratxí 15 6 9

Santanyí 15 4 10

Alaior 11 3 8

Artà 9 3 7

Muro 9 2 7

Sa Pobla 9 1 8

Es Castell 9 3 6

Andratx 8 4 5

Formentera 8 4 4

Sant Llorenç des Cardassar 7 2 6

Sóller 7 1 6

Sant Joan de Labritja 6 1 4
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Campos 5 1 4

Lloseta 5 2 4

Ses Salines 5 2 3

Algaida 4 1 2

Ferreries 4 2 2

Alaró 3 0 2

Binissalem 3 1 2

Mancor de la Vall 3 1 2

Porreres 3 0 3

Sant Lluís 3 1 2

Bunyola 2 1 2

Llubí 2 0 1

Petra 2 0 2

Santa Maria del Camí 2 1 1

Selva 2 1 1

Sencelles 2 1 0

Es Mercadal 2 0 1

Búger 1 0 1

Campanet 1 1 1

Consell 1 0 1

Esporles 1 1 1

Maria de la Salut 1 0 1

Puigpunyent 1 0 0

Sant Joan 1 1 0

Sineu 1 0 1

Valldemossa 1 1 0

Es Mitjorn Gran 1 0 1

Banyalbufar 0 0 0

Costitx 0 0 0

Deià 0 0 0

Estellencs 0 0 0

Fornalutx 0 0 0

Lloret de Vistalegre 0 0 0

Montuïri 0 0 0

Santa Eugènia 0 0 0

Vilafranca de Bonany 0 0 0
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació
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Taula 81. Població aturada de 20 a 24 anys per municipis
ordenats de major a menor nombre de persones aturades a partir del total

Municipi Total Homes Dones
Palma 1043 365 678

Eivissa 152 51 101
Calvià 121 47 74

Manacor 114 31 84
Sant Antoni de Portmany 111 35 77

Inca 102 27 75
Alcúdia 100 28 72
Santa Eulària des Riu 97 27 70

Llucmajor 96 36 60
Ciutadella 84 25 59

Felanitx 67 24 43
Pollença 65 21 44
Santa Margalida 60 19 41

Sant Josep de la Talaia 56 19 37
Santanyí 55 16 38

Maó 53 18 34
Son Servera 49 18 32

Capdepera 47 14 33
Marratxí 37 16 21
Sa Pobla 37 8 29

Muro 29 5 24
Alaior 27 8 20

Artà 25 8 18
Sóller 24 10 15
Formentera 24 7 18

Andratx 22 8 14
Lloseta 18 5 13

Campos 17 6 12
Ses Salines 17 5 12

Es Castell 16 4 12
Sant Llorenç des Cardassar 15 5 10
Ferreries 15 4 11

Sant Joan de Labritja 15 5 10
Binissalem 12 3 9

Porreres 12 2 10
Santa Maria del Camí 12 4 9
Algaida 11 3 8

Selva 9 2 7
Bunyola 8 3 6

Petra 8 4 5
Campanet 7 2 5
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Alaró 6 2 4

Consell 6 2 4
Esporles 6 2 4

Maria de la Salut 6 1 5
Montuïri 6 2 4

Sant Lluís 6 1 5
Llubí 5 1 5
Sencelles 5 2 3

Sineu 5 1 5
Es Mercadal 5 1 5

Búger 4 1 4
Puigpunyent 3 2 1
Sant Joan 3 0 3

Vilafranca de Bonany 3 1 2
Es Mitjorn Gran 3 1 2

Banyalbufar 2 1 1
Lloret de Vistalegre 2 0 2

Mancor de la Vall 2 0 1
Santa Eugènia 2 0 2
Costitx 1 1 0

Deià 1 0 1
Valldemossa 1 0 0

Estellencs 0 0 0
Fornalutx 0 0 0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació

Taula 82. Població aturada de 25 a 29 anys per municipis
ordenats de major a menor nombre de persones aturades a partir del total

Municipi Total Homes Dones
Palma 1378 481 897

Eivissa 200 65 135
Calvià 134 45 89

Manacor 115 40 75
Ciutadella 115 41 73

Alcúdia 110 34 76
Santa Eulària des Riu 108 34 74
Llucmajor 102 32 71

Sant Antoni de Portmany 101 32 69
Inca 94 22 71

Felanitx 72 21 51
Pollença 72 25 48

Santa Margalida 63 20 44
Santanyí 61 21 40
Sant Josep de la Talaia 59 22 36
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Maó 56 19 37

Capdepera 55 18 36
Son Servera 54 17 37

Marratxí 46 14 32
Sa Pobla 38 10 28

Sóller 34 11 24
Andratx 33 13 19
Muro 33 8 24

Formentera 32 12 20
Lloseta 27 5 22

Campos 25 10 15
Es Castell 24 7 17
Alaior 22 6 16

Artà 19 5 14
Sant Llorenç des Cardassar 19 7 12

Sant Joan de Labritja 19 5 14
Ferreries 17 9 8

Ses Salines 16 6 10
Santa Maria del Camí 15 3 12
Alaró 13 3 10

Bunyola 13 4 9
Binissalem 11 3 8

Algaida 10 2 7
Campanet 9 4 5
Selva 9 2 6

Sant Lluís 9 3 6
Porreres 8 2 6

Esporles 7 3 4
Petra 7 3 4

Sineu 6 1 4
Llubí 5 1 4
Maria de la Salut 5 1 4

Montuïri 5 1 3
Sencelles 5 2 3

Valldemossa 5 1 4
Vilafranca de Bonany 5 2 2
Es Mercadal 5 1 4

Búger 4 0 4
Consell 4 2 3

Lloret de Vistalegre 3 1 2
Mancor de la Vall 3 2 2

Es Mitjorn Gran 3 2 1
Puigpunyent 2 1 1
Sant Joan 2 0 2

Santa Eugènia 2 1 1
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Banyalbufar 1 0 0

Costitx 1 0 1
Deià 1 0 1

Fornalutx 1 0 1
Estellencs 0 0 0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació

Si analitzam les coincidències entre els deu municipis que presenten el nombre

més elevat per a cada grup d’edat, observam que, en tots els casos, els que figuren entre els

deu primers són (per ordre alfabètic):

•••• Alcúdia

•••• Calvià

•••• Eivissa

•••• Inca

•••• Llucmajor

•••• Manacor

•••• Palma

•••• Sant Antoni de Portmany

•••• Santa Eulàlia del Riu

Entre els cinc primers es troben, en tots els casos, Palma, Eivissa i Calvià.

Les xifres absolutes d’atur femení per grups d’edat i municipi figuren a les taules

83, 84 i 85. Tal com es pot observar, els municipis que, en tots els casos figuren entre els

deu primers, coincideixen amb els mateixos de quan parlam de xifres absolutes d’atur global

per grups d’edat. Entre els cinc primers hi trobam, en els tres grups d’edat, Palma, Eivissa i

Manacor.

Taula 83. Dones aturades de 16 a 19 anys per municipis,
ordenats de major a menor nombre

Municipi Dones
Palma 261

Eivissa 40

Inca 29

Sant Antoni de Portmany 25

Manacor 25

Calvià 23

Llucmajor 22

Santa Eulària des Riu 22

Alcúdia 22

Maó 19

Ciutadella 16
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Pollença 16

Felanitx 15

Son Servera 14

Sant Josep de la Talaia 14

Santa Margalida 12

Capdepera 11

Santanyí 10

Marratxí 9

Alaior 8

Sa Pobla 8

Artà 7

Muro 7

Es Castell 6

Sant Llorenç des Cardassar 6

Sóller 6

Andratx 5

Formentera 4

Sant Joan de Labritja 4

Campos 4

Lloseta 4

Ses Salines 3

Porreres 3

Algaida 2

Ferreries 2

Alaró 2

Binissalem 2

Mancor de la Vall 2

Sant Lluís 2

Bunyola 2

Petra 2

Llubí 1

Santa Maria del Camí 1

Selva 1

Es Mercadal 1

Búger 1

Campanet 1

Consell 1

Esporles 1

Maria de la Salut 1

Sineu 1

Es Mitjorn Gran 1

Sencelles 0

Puigpunyent 0

Sant Joan 0

Valldemossa 0
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Banyalbufar 0

Costitx 0

Deià 0

Estellencs 0

Fornalutx 0

Lloret de Vistalegre 0

Montuïri 0

Santa Eugènia 0

Vilafranca de Bonany 0
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació

Taula 84. Dones aturades de 20 a 24 anys per municipis
ordenats de major a menor nombre

Municipi Dones
Palma 678

Eivissa 101
Manacor 84
Sant Antoni de Portmany 77

Inca 75
Calvià 74

Alcúdia 72
Santa Eulàlia des Riu 70

Llucmajor 60
Ciutadella 59
Pollença 44

Felanitx 43
Santa Margalida 41

Santanyí 38
Sant Josep de la Talaia 37
Maó 34

Capdepera 33
Son Servera 32

Sa Pobla 29
Muro 24

Marratxí 21
Alaior 20
Artà 18

Formentera 18
Sóller 15

Andratx 14
Lloseta 13
Campos 12

Ses Salines 12
Es Castell 12
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Ferreries 11

Sant Llorenç des Cardassar 10
Sant Joan de Labritja 10

Porreres 10
Binissalem 9

Santa Maria del Camí 9
Algaida 8
Selva 7

Bunyola 6
Petra 5

Campanet 5
Maria de la Salut 5
Sant Lluís 5

Llubí 5
Sineu 5

Es Mercadal 5
Alaró 4

Consell 4
Esporles 4
Montuïri 4

Búger 4
Sencelles 3

Sant Joan 3
Vilafranca de Bonany 2
Es Mitjorn Gran 2

Lloret de Vistalegre 2
Santa Eugènia 2

Puigpunyent 1
Banyalbufar 1

Mancor de la Vall 1
Deià 1
Costitx 0

Valldemossa 0
Estellencs 0

Fornalutx 0
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació
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Taula 85. Dones aturades de 25 a 29 anys per municipis
ordenats de major a menor nombre

Municipi Dones
Palma 897
Eivissa 135

Calvià 89
Alcúdia 76

Manacor 75
Santa Eulària des Riu 74

Ciutadella 73
Llucmajor 71
Inca 71

Sant Antoni de Portmany 69
Felanitx 51

Pollença 48
Santa Margalida 44
Santanyí 40

Maó 37
Son Servera 37

Sant Josep de la Talaia 36
Capdepera 36

Marratxí 32
Sa Pobla 28
Sóller 24

Muro 24
Lloseta 22

Formentera 20
Andratx 19
Es Castell 17

Alaior 16
Campos 15

Artà 14
Sant Joan de Labritja 14

Sant Llorenç des Cardassar 12
Santa Maria del Camí 12
Ses Salines 10

Alaró 10
Bunyola 9

Ferreries 8
Binissalem 8
Algaida 7

Selva 6
Sant Lluís 6

Porreres 6
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Campanet 5

Esporles 4
Petra 4

Sineu 4
Llubí 4

Maria de la Salut 4
Valldemossa 4
Es Mercadal 4

Búger 4
Montuïri 3

Sencelles 3
Consell 3
Vilafranca de Bonany 2

Lloret de Vistalegre 2
Mancor de la Vall 2

Sant Joan 2
Es Mitjorn Gran 1

Puigpunyent 1
Santa Eugènia 1
Costitx 1

Deià 1
Fornalutx 1

Banyalbufar 0
Estellencs 0

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i
Formació
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5. ELS RECURSOS

A partir de la dècada dels 80 es creen a l’Estat espanyol un seguit de recursos

adreçats a donar suport a l’accés a la vida activa de la població juvenil i, especialment, als

joves i les al·lotes que finalitzen l’escolaritat obligatòria sense la titulació corresponent. La

característica comuna és la de constituïr-se en vies alternatives a les de l’educació escolar o

formal, que permeten completar la formació bàsica i/o aportar una primera formació

professional.

Els inicis d’aquestes polítiques se situen a l’Estat espanyol amb el programa

d’escoles-taller i cases d’oficis, creat el 1985 en el marc de la primera edició del Pla FIP i

que, amb diverses evolucions, segueix vigent. Se li han d’afegir els Programes de Garantia

Social (PGS) sorgits amb la LOGSE, i les diverses fórmules de contractes que inclouen

mesures de formació i treball i que, en la seva modalitat actual, es denominen contractes

per a la formació. Aquests programes són d’àmbit estatal, però estan transferits a la nostra

comunitat, excepte en el cas dels contractes per a la formació.

A les taules que següents, figuren les informacions estadístiques referides a aquests

recursos, que ens han estat facilitades a través de la Conselleria d’Educació i Cultura, en el

cas dels Programes de Garantia Social, i de la Conselleria de Treball i Formació en la resta.

Les informacions relatives als PGS mostren el predomini de la modalitat d’iniciació

professional respecte de la resta (taules 86 i 89) i un grau elevat de masculinització dels

programes (taules 86, 87, 88 i 89)37.

Taula 86. Alumnes de garantia social. Iniciació professional (centres públics i privats)
Curs 1999-2000

Illa Sexe
16

anys 17 anys
18

anys 19 anys 20 i més anys Total general

Homes 107 69 21 7 2 206

Total Mallorca Dones 33 37 7 4 4 85

Total 140 106 28 11 6 291

Homes 21 7 1 2 0 31

Total Menorca Dones 1 2 1 1 0 5

Total 22 9 2 3 0 36

Homes 21 7 1 2 0 31

Total Eivissa Dones 1 2 1 1 0 5

Total 22 9 2 3 0 36

Homes 149 83 23 11 2 268
Total Dones 35 41 9 6 4 95
Illes Balears Total 184 124 32 17 6 363

                                                            
37 Un estudi més detallat dels PGS i la seva evolució figura a Quevedo, Salvá (1998).
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes Balears)

Taula 87. Alumnes de garantia social. Educació especial. Curs 1999-200038

Illa Sexe 16 anys 17 anys 18 anys 19 anys 20 i més anys
Total

general
Homes 11 11 2 0 0 24

Mallorca Dones 1 3 1 0 0 5

Total 12 14 3 0 0 29
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes
Balears)

Taula 88. Alumnes de garantia social per població/illa,
sexe i edat (convocatòries socials). Any 2000

Població/Illa Sexe 16 anys 17 anys 18 anys 19 anys 20 anys
Total

general
Total 76 57 19 12 18 182

Palma Homes 37 25 8 9 7 86
Dones 39 32 11 3 11 96

Total 2 4 3 1 3 13
Artà Homes 1 3 1 0 0 5

Dones 1 1 2 1 3 8

Total 5 3 2 1 0 11
Binissalem Homes 5 3 2 1 0 11

Dones 0 0 0 0 0 0

Total 31 5 5 2 0 43
Calvià Homes 26 1 4 0 0 31

Dones 5 4 1 2 0 12

Total 4 2 2 0 0 8
Son Servera Homes 2 0 1 0 0 3

Dones 2 2 1 0 0 5

Total 17 5 1 1 0 24
Eivissa Homes 15 5 0 1 0 21

Dones 2 0 1 0 0 3

Total 19 6 1 2 0 28
Menorca Homes 8 2 0 2 0 12

Dones 11 4 1 0 0 16

Total 154 82 33 19 21 309
Total Homes 94 39 16 13 7 169

Dones 60 43 17 6 14 140
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes
Balears)

                                                            
38 Només hi ha centres públics d’educació especial  i es troben a l’illa de Mallorca.
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Taula 89. Alumnes de garantia social per modalitat,
sexe i edat (Convocatòries socials). Any 2000

MODALITAT TOTAL 16 anys 17 anys 18 anys 19 anys 20 anys
Total 15 2 3 6 2 2

Homes 6 0 1 3 2 0
Alumnes
amb NEE

Dones 9 2 2 3 0 2

Total 109 58 30 8 7 6

Homes 45 23 9 2 7 4
Taller
professional

Dones 64 35 21 6 0 2

Total 142 83 33 15 7 4

Homes 95 63 19 9 3 1
Formació
ocupació

Dones 47 20 14 6 4 3

Total 43 11 16 4 3 9

Homes 23 8 10 2 1 2
Iniciació
professional

Dones 20 3 6 2 2 7

TOTAL 309 154 82 33 19 21
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Educació i Cultura (Govern de les Illes
Balears)

Les dades estadístiques referides a escoles taller (ET) i cases d’oficis (CO) mostren

un clar predomini de les primeres, així com el fet que es tracta d’un programa patrocinat, en

tots els casos, per les administracions locals.

El nombre de persones participants és inferior al dels PGS. Malgrat les dades que

se’ns han facilitat no estan desagregades per sexe, les especialitats corresponen en la

majoria dels casos a ocupacions molt masculinitzades. Aquest fet, junt amb els resultats de

l’estudi ja citat (Quevedo, Salvá, 1998) i el coneixement directe de la realitat de part de les

ET i CO, ens duen a concloure que, com els PGS, atenen principalment població masculina.

Taula 90. Escoles taller i cases d’oficis (1999, 2000 i 2001)
1999 2000 2001

ET CO Total ET CO Total ET CO Total
EN
FUNCIONAMEN
T

8 4 12 12 0 12 9 0 9

INICIEN 7 0 7 2 0 2 5 1 6

FINALITZEN 3 4 7 5 0 5 8 0 8

Font: Conselleria de Treball i Formació (Govern de les Illes Balears)
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Taula 91. Escoles taller en funcionament l’any 1999 per entitat patrocinadora i especialitat

PATROCINADOR ESPECIALITAT
NOMBRE

ET
NOMBRE
ALUMNES

Ajunt. Inca Picapedrer-Restaurador 2 19

Ajunt. Inca Fuster-Restaurador 2 20

Ajunt. Inca Manteniment edifici 1 8

Ajunt. Inca Jardiner 1 10

CIM Picapedrer-Restaurador 3 33

CIM Picador de pedra 1 8

CIM Treballador forestal 1 20

CIM Canter-Marger 2 35

CIM Fuster de ribera 1 10

Ajunt. Calvià Infra. de jardins 1 10

Ajunt. Calvià Mant. i construcc. jardins 1 14

Ajunt. Calvià Viverista pantes autòct. 1 10

Ajunt. Calvià Exp. rest. àrees degradades 1 15

Ajunt. Eivissa Picapedrer-Restaurador 1 10

Ajunt. Eivissa Canter 1 10

Ajunt. Eivissa Viverista 1 10

Ajunt. Maó Manteniment i repar.
edificis 1 16

IMFOF Canter-Marger 1 8

IMFOF Aux. forestal 1 8

IMFOF Jardiner 1 8

Ajunt. Marratxí Treballador forestal 1 8

Ajunt. Marratxí Marger 1 8

Ajunt. Sant Josep Picapedreria 1 8

Ajunt. Sant Josep Canter-Marger 1 8

Ajunt. Palma IMFOF Picapedrer-Restaurador 1 32
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria de Treball i Formació

Taula 92. Escoles taller en funcionament l’any 2000 per entitat patrocinadora i especialitat

PATROCINADOR ESPECIALITAT
NOMBRE

ET
NOMBRE ALUMNES

Ajunt. Inca Picapedrer-Restaurador 1 10

Ajunt. Inca Fuster-Restaurador 1 10

Ajunt. Inca Jardiner 1 10

CIM Picapedrer-Restaurador 2 20

CIM Treballador forestal 1 15

CIM Canter-Marger 1 15

CIM Marger 1 14

CIM Fuster de ribera 1 10

Ajunt. Calvià Exp. rest. àrees
degradades

1 15

Ajunt. Eivissa Viverista 2 20

Ajunt. Eivissa Canter 2 20
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Ajunt. Eivissa Picapedrer-Restaurador 2 20

Ajunt. Maó Manteniment i repar.
edificis 1 16

IMFOF Canter-Marger 1 7

IMFOF Aux. forestal 1 8

IMFOF Jardiner 1 8

Ajunt. Marratxí Treballador forestal 1 8

Ajunt. Marratxí Marger 1 8

Ajunt. Sant Josep Picapedreria 1 8

Ajunt. Sant Josep Canter-Marger 1 8

Consell Insular Menorca Canter-Marger 1 9

Ajunt. Palma IMFOF Picapedrer-Restaurador 1 32
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria de Treball i Formació

Taula 93. Cases d’oficis en funcionament l’any 1999 per patrocinadors i especialitats

PATROCINADOR ESPECIALITAT
NOMBRE

CO
NOMBRE ALUMNES

Ajunt. Calvià Teixidor de telar 1 15

Ajunt. Maó Aux. ajut a domicili 2 25

IMFOF Aux. ajut a domicili 1 16
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria de Treball i Formació

La informació relativa als contractes per a la formació se centra en el nombre de

contractacions sense especificar cap informació en relació a la formació que s’hi dóna.

Un estudi detallat figura a l’article ja citat (Quevedo, Salvá, 1998). Les dades dels

anys 2000 i 2001 reflecteixen la disminució en la utilització d’aquests contractes que ja

s’apuntava.

Taula 94. Evolució dels contractes per a la formació durant els anys 2000 i 2001
CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ

Gener Febre
r

Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre TOTAL MITJANA

200
0

115 163 233 159 256 279 427 198 214 264 189 130 2.627 219

200
1

97 142 143 104 150 184 320 161 228 277 171 119 2.096 175

Font: Conselleria de Treball i Formació (Govern de les Illes Balears)

Seguint amb els programes d’àmbit estatal i, malgrat no és específic per a joves,

s’ha d’esmentar el pla FIP, programa que també està transferit a la comunitat autònoma de

les Illes Balears. Tal com es pot apreciar a la taula que segueix, un total de 2.461 alumnes

menors de 30 anys hi ha participat, sobre un total de 4.336. Per tant, la majoria d’alumnat

(56,8%) és menor de 30 anys.
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Taula 95. Alumnat del pla FIP per edat i sexe. Gener a juliol de l’any 2001
Total < 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 >=60

Homes 1.266 187 319 272 180 139 72 35 34 21 7
Dones 3.070 311 689 683 513 405 244 123 77 22 3

Total 4.336 498 1.00
8

955 693 544 316 158 111 43 10

Font: Conselleria de Treball i Formació (Govern de les Illes Balears)

Junt amb els recursos citats, s’han de citar les accions cofinançades a través del

Fons Social Europeu (FSE) i un seguit de normatives recents del govern autonòmic. De les

primeres, no comptam amb les informacions desagregades per edat. Per aquest motiu, sols

presentam les dades estadístiques corresponents a un tipus d’acció específica per a

persones aturades menors de 29 anys (eix 1 mesura 3 del FSE).

Taula 96. Eix 1 Mesura 3. Persones aturades menors de 29 anys. Any 2000
Eivissa Formentera Mallorca Menorca Total

11 1 105 8 125
Font: Conselleria de Treball i Formació (Govern de les Illes Balears)

De les normatives pròpies del govern autonòmic, la que destaca pel fet de suposar

un recurs adreçat específicament a la formació i la inserció laboral de la població jove amb

baix nivell educatiu, és l’Ordre de la Conselleria de Treball i Formació per la qual

s’estableixen i regulen ajuts per formar joves desocupats a través de contractes a empreses

dedicades a oficis de caràcter artesà (2001).

Altres normatives de la Conselleria de Treball i Formació inclouen la població jove

entre els grups prioritaris. Són les següents:

••••  Ordre de la Conselleria de Treball i Formació per la qual s’estableixen i

regulen subvencions per incentivar la creació d’ocupació a través de la reordenació

del temps de feina, de la reducció de les hores extraordinàries i per aplicació de la

Llei de conciliació de la vida familiar i laboral (2001).

••••  Ordre de la Conselleria de Treball i Formació per la qual s’estableixen i

regulen determinats ajuts públics per a la promoció de l’ocupació autònoma (2001).

••••  Ordre per la qual s’estableixen i regulen determinats ajuts públics dirigits a

les societats cooperatives i a les societats laborals (2001).

Un tercer grup de normatives de la Conselleria de Treball i Formació, que són de

caire general, suposen diversos recursos dels quals se’n pot beneficiar la població jove:

••••  Ordre de la Conselleria de Treball i Formació per la qual es regulen i

convoquen ajuts i subvencions als contractes de feina a domicili (2001).
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••••  Ordre de la Conselleria de Treball i Formació per la qual es desplega el Pla

d’inserció laboral en el marc dels Plans locals d’ocupació en col·laboració amb

entitats locals en l’àmbit de les Illes Balears (2001).

••••  Ordre de la Conselleria de Treball i Formació per la qual es regulen i

convoquen subvencions per fomentar l’ascens professional de la dona a les Illes

Balears (2001).

••••  Ordre de la Conselleria de Treball i Formació per la qual s’estableixen i

regulen ajuts i subvencions públics destinats al foment de la integració laboral de

minusvàlids en centres especials d’ocupació i feina autònoma (2001).

••••  Ordre de la Conselleria de Treball i Formació per la qual s’estableixen i

regulen determinats ajuts públics a projectes dirigits a la creació d’ocupació en els

nous jaciments d’ocupació (2001).

A més de la Conselleria de Treball i Formació, altres conselleries han elaborat

normatives relatives a recursos relacionats amb l’objecte d’aquest estudi. Són les següents

(s’exclouen les de desplegament dels programes de Garantia Social, perquè formen part d’un

programa estatal):

••••  Ordre de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria per la qual es regula

la concessió d’ajuts a empreses industrials en desplegament del D 29/97 de 18 de

febrer, pel qual s’estableix el marc normatiu dels ajuts per als sectors comercial,

industrial i de serveis de les Illes Balears (2001).

••••  Ordre de la Conselleria de Benestar Social per la qual es convoquen les

subvencions que en matèria de joventut, integració social d’infants i joves i

promoció del voluntariat atorga la Conselleria de Benestar Social corresponent a

l’exercici pressupostari de l’any 2001 (2001).

•••• Ordre de la Conselleria de Benestar Social per la qual es convoquen ajuts per

a la realització de programes del Pla d’acció integral per a persones amb

discapacitat, corresponents a l’exercici de l’any 2001.

••••  Ordre de la Conselleria de Benestar Social per la qual es convoquen

subvencions per dur a terme projectes dins el marc del programa d’acció

comunitari “Joventut” de la Unió Europea per a l’any 2001.

••••  Ordre de la Conselleria de Benestar Social per la qual es convoquen

subvencions en matèria d’escoles de formació d’educadors de temps lliure per a

l’any 2001-06-04.

•••• Ordre de la Conselleria de Benestar Social per la qual es regulen i convoquen

ajuts per a cooperants.

••••  Ordre de la Conselleria de Benestar Social per la qual s’ofereixen ajuts per

finançar el lloguer d’habitatges on es duguin a terme activitats que promoguin la
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reinserció de determinats col·lectius com poden ser les dones en situació de risc

social, els joves en processos d’emancipació i/o reinserció social i, en general, les

persones en processos de reinserció social, corresponents a l’any 2001.

REFERÈNCIES

Quevedo, J., Salvá, F. (1998). Programes de formació-ocupació per a joves amb

baixos nivells de qualificació a les Balears. A: Educació i Cultura. Revista Mallorquina de

Pedagogia, 11. Palma: Universitat de les Illes Balears. P. 117-134.
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6. PROPOSTES DE POLÍTICA
RELATIVA A LA FOMACIÓ I A LA
INSERCIÓ SOCIAL I LABORAL DE
JOVES AMB BAIX NIVELL EDUCATIU3399

6.1. Objectius, principis i línies d’actuació

La política relativa a la inserció laboral de joves amb baix nivell de qualificació gira

al voltant de dos eixos íntimament relacionats: la inserció i la qualificació professional. Però

inserció i qualificació professional formen part de processos més globals que afecten el

present i el futur dels i les joves.

Pensar en millorar el present de manera que ajudi a construir el millor futur, ens

duu a plantejar com a objectius generals que hauran de guiar totes les actuacions, que els

i les joves amb baix nivell educatiu assoleixin:

•••• Una inserció professional de qualitat.

•••• Una inserció professional que doni suport al seu procés de transició a la vida

adulta i a la seva inserció social.

•••• Una formació professional, com a mínim de nivell 1.

••••  Una formació professional que els permeti seguir formant-se durant tota la

vida.

Per assolir els objectius plantejats, cal treballar d’acord amb els següents principis:

•••• Treball en xarxa entre les diverses administracions i entitats implicades.

•••• Pensar globalment, però actuar localment.

•••• Reconèixer la necessitat de millora continuada com element constitutiu de les

accions.

•••• Aprofitar el know how acumulat per les entitats especialitzades.

•••• Aprofitar el potencial creatiu de les persones joves.

•••• Coherència entre els discurs sociopolític i les accions.

•••• Perspectiva de gènere.

•••• Territorialització.

Les principals línies d’actuació es poden classificar en:

•••• Ajuts financers.

                                                            
39 Aquestes propostes prenen com a referència els capítols anteriors i s’emmarquen en les orientacions
europees sobre polítiques d’ocupació i en el Pacte per a l’Ocupació, la cohesió social i el foment de
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•••• Suport i assessorament técnicpedagògic.

•••• Suport als processos de recerca-acció/experimentació.

•••• Optimització dels recursos existents.

•••• Creació i/o suport a la creació de nous recursos.

•••• Divulgació i informació del treball que es realitza.

•••• Desenvolupament normatiu.

•••• Estudis.

6.2. Àmbits d’intervenció

Hem diferenciat setze àmbits d’intervenció. Són els següents:

1) Les qualificacions professionals i la seva acreditació.

2)  L’acreditació de centres especialitzats en la formació i la inserció social i

professional de persones joves amb baix nivell educatiu.

3) La millora dels programes que ja hi ha.

4) La conversió dels contractes per a la formació en programes formatius.

5) L’adequació dels serveis d’orientació.

6) L’economia social.

7) El treball amb les empreses.

8) El treball amb al·lotes amb baix nivell educatiu.

9) Els joves i les al·lotes en situació d’exclusió social.

10) La formació continuada.

11) Programes/accions específiques per a joves de 21 a 30 anys.

12) La formació de formadors/es i gestors/es.

13)  La creació de comissions locals per a la formació i la inserció social i

professional dels joves.

14) El suport a la inserció social.

15 )  La implementació de sistemes efectius de recollida i explotació de les

informacions.

16) L’adequació de l’administració.

                                                                                                                                                                                             
l’economia productiva a les Illes Balears. Per a la seva realització s’ha fet una amplia cerca documental que
està descrita a l’informe de la recerca.
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6.2.1. Àmbit 1: les qualificacions professionals i la seva acreditació

6.2.1.1. Elaborar un repertori de qualificacions professionals de nivell 140

recomanades per a la població jove

Es tractaria de prioritzar, entre les qualificacions professionals de nivell 1 del

sistema productiu de les Illes Balears, les més adients per a la població jove. S’haurien de

prioritzar les següents:

a)  Les que corresponen a ocupacions que exerceixen persones joves que han

passat per formacions relacionades amb dita ocupació, en programes específics per a joves.

b) Les que corresponen a ocupacions de major qualitat en el sentit que, per les

seves característiques i/o pel sector productiu en el qual es desenvolupen, tenen més

potencialitats quan a salari, estabilitat laboral i desenvolupament professional.

c)  Les que corresponen a ocupacions en sectors tradicionalment feminitzats.

D’entre aquestes s’ha de prioritzar en funció dels criteris a i b.

Com que el repertori de qualificacions professionals de nivell 1 del sistema

productiu de les Illes Balears no està fet, es tractaria de donar suport a una acció específica

per a l’elaboració del repertori en relació a les prioritats abans establertes. En l’elaboració

d’aquest repertori és imprescindible introduir les denominades qualificacions bàsiques41,

imprescindibles per a la “participació activa a la societat i l’economia del coneixement”

(Comisión de las Comunidades Europeas, 2000).

Aspectes clau en la gestió i organització

•••• L’òrgan més idoni per a la seva realització seria l’Institut de les Qualificacions

de les Illes Balears.

••••  Han de participar les entitats especialitzades en la formació i inserció

professional de joves amb baix nivell educatiu.

•••• Han de participar les empreses i sectors on es donen les contractacions.

                                                            
40 El nivell 1 és el mínim reconegut en l’àmbit de la Unió Europea. S’obté amb el títol propi de l’escolaritat
obligatòria (actualment Graduat en Educació Secundària) i també es preveu que es pugui obtenir amb
formacions professionals específiques (prèvia regulació dels organismes corresponents).
41 D’acord amb en el Mémorandum sobre el aprendizaje permanente (Comisión de las Comunidades
Europeas, 2000), les qualificacions bàsiques són “las requeridas para una participación activa en la sociedad
y en la economía del conocimiento, en el mercado laboral y en el trabajo, en la vida real y en contextos
virtuales, en una democracia y como individuo con un sentido coherente de su identitdad y de su dirección en
la vida. Algunas de estas aptitudes –como las informáticas- son auténticamente nuevas, mientras que otras
–como los idiomas- están adquiriendo para muchas personas más importancia que en el pasado. Además, las
aptitudes sociales, como la confianza, la capacidad de decidir por uno mismo y la asunción de riesgos, son
cada vez más importantes, porque se espera que los individuos tengan un comportamiento más autónomo que
antes. Las competencias empresariales facultan tanto para mejorar la eficacia del trabajo individual como
para diversificar las actividades de las empresas; también contribuyen a la creación de empleos. Aprender a
aprender, a adaptarse a los cambios y a gestionar enormes flujos de información son actualmente aptitudes
generales que todos deben adquirir”.
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•••• El repertori ha de recollir l’experiència acumulada en el treball amb joves amb

baix nivell educatiu.

6.2.1.2. Definir les formacions associades al repertori de qualificacions professionals

de nivell 1 recomanades per a la població jove

A partir del repertori de qualificacions, s’haurien de determinar les formacions que

hi estan associades. S’haurien d’elaborar els programes formatius corresponents. És

imprescindible introduïr la formació en relació a les qualificacions bàsiques a les quals ens

referíem a l’apartat anterior.

Per a l’elaboració d’aquests programes cal aprofitar tot el possible programes

formatius que ja hi ha:

a) Els que es fan servir en els programes i projectes específics per a joves.

b) Els que corresponen a certificats de professionalitat.

c) Els que corresponen a mòduls formatius de cicles de formació professional de

grau mitjà.

També s’haurien d’establir itineraris de formació que permetin donar continuïtat a

la formació realitzada.

Aspectes clau en la gestió i organització

•••• L’òrgan més idoni per a realitzar-ho seria l’Institut de les Qualificacions de les

Illes Balears.

••••  Hi han de participar les entitats especialitzades en la formació i inserció

professional de joves amb baix nivell educatiu.

•••• El repertori ha de recollir l’experiència acumulada en el treball amb joves amb

baix nivell educatiu.

6.2.1.3. Establir els criteris per acreditar les qualificacions professionals

L’acreditació de les competències professionals pot estar associada directament a

una activitat formativa formalitzada, però també s’ha de poder acreditar a partir de proves

específiques, de l’experiència laboral i d’aprenentatges realitzats en altres contextos

formatius. S’haurien d’establir els criteris per a l’acreditació.

Aspectes clau en la gestió i organització

••••  L’òrgan més idoni per a realitzar-ho seria l’Institut Balear de les

Qualificacions.

••••  Hi han de participar les entitats especialitzades en la formació i inserció

professional de joves amb baix nivell educatiu.

•••• El repertori ha de recollir l’experiència acumulada en el treball amb joves amb

baix nivell educatiu.
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6.2.2. Àmbit 2: l’acreditació de centres especialitzats en la formació i la

inserció social i professional de persones joves amb baix nivell educatiu

6.2.2.1. Establir/definir  un estatut de centre especialitzat en la inserció social i

professional de joves amb un baix nivell educatiu

En aquests moments hi ha centres que, de fet, estan especialitzats en la inserció

social i professional de persones joves amb baix nivell educatiu. Aquesta especialització es

dóna de fet, però no es tradueix en cap tipus d’estatut específic. Tampoc no hi ha una idea

compartida (de forma explícita) respecte de les característiques d’aquests centres ni de les

estràtegies per poder especialitzar-se. Hi ha una situació en la qual els que comencen han

d’”espavilar”, “cercar-se” la vida ... No hi ha cap sistema que posi a l’abast de les persones i

centres que volen treballar amb persones joves amb un baix nivell educatiu els criteris

d’actuació que s’han de seguir, que reflexi el know how acumulat, que capitalitzi els

aprenentatges realitzats.

El fet de definir un estatut de centre especialitzat implica explicitar el coneixement

compartit elaborat a partir del l’experiència acumulada i la bibliografia sobre el tema.

L’estatut de centre especialitzat podria suposar molts avantatges, tant per a

l’administració com per als propis centres. Implicaria l’existència d’interlocutors clars i

donaria elements per valorar els projectes.

Aquests centres tendrien unes relacions específiques i diferenciades amb

l’administració. Treballarien a partir d’acords plurianuals.

Aspectes clau en la gestió i organització

••••  Hi han de participar les entitats especialitzades en la formació i inserció

professional de joves amb baix nivell educatiu.

•••• S’han de definir els criteris i organismes encarregats de l’acreditació.

6.2.2.2. Elaborar la normativa per a l’acreditació de centres especialitzats en la

formació i la inserció social i professional de persones joves amb baix nivell educatiu

El fet d’estar acreditat com a centre especialitzat no exclou la possible dedicació del

centre a altres activitats i implica un compromís de treball de qualitat, compromís reconegut

explícitament per l’administració que atorga un estatut específic.

Els centres especialitzats haurien d’acomplir un seguit de requisits relatius a la

qualitat del treball que realitzen. S’haurien de definir els requisits a partir dels quals es

consideren propis de les bones pràctiques. En qualsevol cas haurien de figurar, com a

mínim, els següents: itineraris individualitzats, metodologies no escolars, alternança entre la

formació a l’empresa i la formació en situació d’aula, perspectiva de gènere, incorporació de

l’avaluació com a element bàsic del procés, formació de formadors, treball conjunt amb les
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empreses. Han de ser centres que innovin, experimentin i es comprometin a capitalitzar el

saber acumulat i a ensenyar-lo als altres.

Dins la normativa de centres especialitzats, s’haurien de promoure línies d’actuació

amb caràcter experimental que permetin seguir avançant i consolidant els aprenentatges.

S’hauria d’establir un calendari realista d’adequació dels centres que treballen amb

joves a aquesta normativa. La normativa, amb una vocació de millorar el que hi ha més que

de controlar-ho, hauria d’incloure terminis i pla d’acció. El pla s’hauria d’establir en funció

dels criteris i sistema d’acreditació que s’estableixi. A partir d’una avaluació dels aspectes

que es considerin a la normativa, s’hauria d’establir un pla específic d’actuació per a cada

centre que ho sol·liciti. El treball amb els centres implica compromisos per les dues parts

que s’hauran d’explicitar.

Aspectes clau en la gestió i organització

•••• L’ha d’elaborar l’administració.

••••  Hi han de participar les entitats especialitzades en la formació i inserció

professional de joves amb baix nivell educatiu.

6.2.3. Àmbit 3: la millora dels programes que ja hi ha

S’ha de millorar l’eficàcia dels programes que ja hi ha, tot prenent entre els

indicadors fonamentals d’aquesta eficàcia el treball amb joves i al·lotes amb majors

dificultats i la introducció d’una perspectiva de gènere. Hi ha una sèrie d’elements que és

imprescindible introduir per a poder millorar els programes en tots els casos: l’adequació del

seu calendari i de les seves accions a la realitat de l’activitat econòmica en relació a la qual

es fa la formació, la millora dels sistemes de recollida d’informació i d’avaluació i la creació

d’una comissió per a cada programa que sigui la responsable del disseny, seguiment i

avaluació de plans d’actuació a curt i mig termini.

Entre les millores a fer en tots els casos, és fonamental partir d’un canvi de

paradigma en relació a la formació i al treball: deixen de ser dues activitats excloents i que

formen part de moments predefinits en la vida de les persones i adquireixen múltiples

formes. La formació i el treball s’han de donar sovint (això és especialment rellevant en els

programes per a joves) de forma conjunta, es donen de manera recurrent en diversos

moments de la vida de les persones i són quelcom ben diferent del que tradicionalment

s’entén com a tals. La formació no és la formació a l’aula i el treball no és el treball a temps

complet i per a tota la vida.

A continuació, s’especifiquen actuacions per dur a terme en relació a diversos

programes i/o serveis.
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6.2.3.1. Els programes de garantia social

La modalitat de programes de garantia social més desenvolupada és la d’iniciació

professional en centres educatius. Aquesta modalitat és la més propera al sistema educatiu

formal i la que s’adreça a joves amb menys dificultats (d’entre els beneficiaris dels

programes de garantia social). S’hauria de donar suport a un major desenvolupament,

flexibilització i, en general, adequació a les característiques de la població i del territori,

sobretot en les modalitats de formació i treball i tallers professionals. I s’haurien d’incloure

com a obligatòries les pràctiques en empresa.

A partir de l’experiència acumulada, s’hauria de fer una revisió d’aquests

programes que inclogués els elements propis de les “bones pràctiques” que figuren en

l’apartat corresponent a la fase primera d’aquest estudi.

Aspectes clau en la gestió i organització

•••• L’elaboració d’un projecte compartit amb la participació, com a mínim, de les

conselleries d’Educació i Cultura, Treball i Formació i Benestar Social.

••••  La implementació del projecte a petitat escala i a títol experimental. Per

experimentar el projecte és fonamental comptar amb el suport de les

administracions i entitats del territori i de les entitats amb experiència en la gestió

de programes específics per a joves amb baix nivell educatiu.

6.2.3.2. El programa d’escoles-taller i cases d’oficis

És el programa d’àmbit estatal més prestigiós i amb millors resultats globals. No

obstant això, hi ha alguns elements importants que haurien de ser objecte de millora.

Aquests són els que figuren com a elements generals a la introducció a aquest àmbit.

A partir de l’experiència acumulada, s’hauria de fer una revisió d’aquests

programes que inclogués els elements propis de les “bones pràctiques” que figuren en

l’apartat corresponent a la fase primera d’aquest estudi.

Aspectes clau en la gestió i organització

•••• Creació d’una comissió amb la participació de professionals i administracions

amb experiència en aquests programes.

•••• Elaborar plans d’actuació a curt i mig termini per a la millora del programa.

6.2.3.3. Els projectes finançats en el marc de les convocatòries de formació

ocupacional de la Conselleria de Treball i Formació

En el document de la primera fase s’exposen àmpliament les propostes per a la

millora dels projectes finançats per la Conselleria de Treball i Formació quan a les

característiques de les convocatòries. D’altra banda, les accions proposades en els diferents

àmbits d’actuació incideixen de ple en aquests projectes.

Aspectes clau en la gestió i organització

•••• Adequació de les convocatòries de finançament.



Estudi sobre la inserció laboral dels joves amb baix nivell educatiu a Balears

134

6.2.3.4. Els programes d’educació d’adults i les proves d’accés al sistema educatiu

formal per a persones adultes

El fet que els i les joves de Balears abandonin el sistema educatiu formal a una

edat molt primerenca en relació a altres comunitats autònomes, converteix en elements

estratègics de primer ordre les possibilitats de reincorporar-se amb posterioritat al sistema

educatiu. Aquesta importància estratègica no és reconeguda com a tal i manquen suports a

les persones que volen reprendre la seva formació.

Abordar aquest tema requereix un estudi específic de la situació i la problemàtica

de l’accés de les persones adultes (sovint joves menors de 30 anys) que volen reincorporar-se

als diferents nivells del sistema educatiu reglat, inclòs l’universitari. A partir d’aquest estudi

específic s’haurien de fer propostes concretes d’actuació.

Aspectes clau en la gestió i organització

•••• Creació d’una comissió amb les administracions i institucions afectades.

•••• Elaborar un pla específic d’actuació.

••••  Hi han de participar les entitats especialitzades en la formació i la inserció

professional de joves amb baix nivell educatiu.

6.2.4. Àmbit 4: la conversió dels contractes per a la formació en programes

formatius

Els contractes per a la formació són un instrument amb moltes potencialitats. El fet

de combinar un treball remunerat amb contracte i una formació teòrica i pràctica el

converteix en un instrument privilegiat si s’utilitza sota determinades condicions. Però els

contractes per a la formació són poc i mal utilitzats, no només a la nostra comunitat

autònoma, sinó també arreu de l’Estat espanyol.

Entre les causes de l’incompliment dels aspectes formatius dels contractes figuren

la manca de tradició de les empreses de participar en la formació de persones amb baix

nivell educatiu i el desinterès dels i les joves contractats per la formació. Aquesta situació es

veu agreujada per les característiques de l’oferta formativa i per la dificultat de les empreses

petites per organitzar la pròpia formació. L’optimització de l’ús formatiu dels contractes per

a la formació es podria realitzar a través de diversos tipus d’actuacions:

••••  Establir acords de col·laboració entre les entitats i centres que gestionen

projectes per a joves i les empreses i gremis i associacions empresarials sectorials.

Aquests acords inclourien els compromisos d’ambdues parts en relació a l’oferta

formativa i al treball i a la relació entre ambdós. Aquests acords podrien incloure i

permetre experimentar perspectives innovadores en les relacions entre treball i

formació i podrien formar part dels projectes experimentals als quals ens referíem a
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l’àmbit 2. Hauria de formar part d’aquests acords el reconeixement que la persona

jove està en un període de formació i que també necessita temps personal. Això és

incompatible amb jornades de feina llargues (sobretot si formen part de la regla i no

de l’excepció) i amb ingressos (sou i altres, en funció de les situacions familiars i

personals) que no permetin cobrir necessitats bàsiques. Hi hauria d’haver també

un compromís personal per part de la persona que es contracta de continuar la

seva formació.

••••  Facilitar a joves i empreses la formació requerida pels contractes per a la

formació. Aquesta facilitació està estretament lligada amb les actuacions que

figuren en els àmbits 1 i 2.

••••  Acreditar les formacions i l’experiència professional tot facilitant itineraris

formatius i possibles connexions amb altres formacions. Està estretament lligada

amb les actuacions que figuren en els àmbits 1 i 2.

Aspectes clau en la gestió i organització

•••• Elaborar plans d’actuació a curt i mig termini per millorar el programa.

•••• Disseny i implementació de projectes a petitat escala i a títol experimental.

••••  Per al disseny i  experimentació de projectes és fonamental la participació de

les empreses i entitats amb experiència en la gestió de programes específics per a

joves amb baix nivell educatiu.

6.2.5. Àmbit 5: l’adequació dels serveis d’orientació

El fet de ser jove implica estar en un moment de la vida on s’han de prendre moltes

decisions. El fet de prendre decisions poc o inadequadament fonamentades provoca

sentiments i situacions de frustració i fracàs personal difícilment reversibles. Una de les

característiques de les societats contemporànies desenvolupades és la multiplicació de les

opcions que, en teoria, pot fer una persona jove. Però aquesta multiplicació de les opcions

possibles fa molt més complexa l’elecció. Per tant, els serveis d’orientació tenen un paper

fonamental en el suport a joves i al·lotes en general i, molt especialment, a joves i al·lotes

amb baix nivell educatiu.

Els serveis d’orientació s’haurien d’integrar en les comissions locals d’àmbit

territorial a les quals es fa referència a l’àmbit 13. I haurien d’orientar la persona jove en els

diferents àmbits del seu desenvolupament. No es poden plantejar separadament els diversos

aspectes de la vida dels i de les joves, sinó que s’han d’abordar globalment, malgrat sigui

clar que hi ha d’haver una especialització dels serveis. A continuació figuren algunes

actuacions específiques.
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6.2.5.1. Serveis d’Orientació de centres i instituts que imparteixen la Educació

Secundària Obligatòria (ESO)

Entre les funcions dels serveis d’orientació hauria de figurar establir els ponts entre

els joves i al·lotes que no volen o no poden continuar en el sistema educatiu formal i els

diversos programes i serveis que hi ha. S’haurien de plantejar objectius quantitatius en

relació a la intervenció amb els joves i al·lotes amb més dificultats. Per facilitar aquest tipus

d’intervenció és fonamental la participació dels serveis d’orientació dels centres i instituts en

la xarxa de serveis d’orientació i en les comissions locals (veure àmbit 13).

Aspectes clau en la gestió i organització

•••• L’elaboració d’un projecte compartit amb la participació, com a mínim, de les

conselleries d’Educació i Cultura, Treball i Formació i Benestar Social.

••••  La implementació del projecte a petitat escala i a títol experimental42. Per a

l’experimentació del projecte és fonamental comptar amb el suport de les

administracions i entitats del territori.

6.2.5.2. Serveis d’orientació especialitzats en la inserció social i professional de joves

Hi hauria d’haver serveis d’orientació especialitzats en la inserció social i

professional de persones joves. Aquests serveis haurien de formar part preferentment de les

comissions locals (àmbit 13) i de les accions pròpies dels centres especialitzats (àmbit 2).

Entre les seves funcions més importants o més específiques, en relació a les actuacions més

tradicionals, figuren:

••••  El treball motivacional individual i de grup amb la durada més adient en

funció de cada situació.

••••  Les funcions d’intermediació entre el/la jove i l’empresa o el tipus d’entitat o

centre en el qual es considera que hauria de participar.

••••  La promoció de l’intercanvi de serveis entre les mateixes persones joves i

entre els i les joves i la comunitat.

•••• La figura del tutor/a del /de la jove, com a persona de referència durant tot el

procés.

És imprescindible que treballin en una perspectiva de gènere.

Aspectes clau en la gestió i organització

••••  Disseny i implementació d’un sistema d’acreditació dels serveis d’orientació

especialitzats en la inserció social i professional de joves.

•••• Treball en xarxa dels serveis d’orientació.

••••  Formació dels orientadors i orientadores en relació al treball específic amb

joves i al·lotes amb un baix nivell educatiu.

                                                            
42 Entre les experiències en aquest àmbit s’hauria de capitalitzar la duta a terme per l’IES “Blanca Dona”

d’Eivissa.
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6.2.6. Àmbit 6: l’economia social

Agrupam amb el nom d’economia social “las iniciativas económicas de tipo

asociativo o cooperativo que no pertenecen ni a la esfera de la empresa privada clásica ni a la

de la economía pública” (Defourny, Favreau, Laville, 1997, 17).

Aquestes iniciatives són riques, diverses i amb moltes potencialitats, però sempre

molt inestables per la manca de suport legal que tenen arreu de l’Estat espanyol. Es tracta,

en la majoria de propostes, d’actuacions que no cal que siguin només per a persones joves,

però sí que han d’incloure un tractament específic de la problemàtica i situacions pròpies de

les persones joves amb baix nivell educatiu. En el cas de Balears, s’haurien de

contextualitzar en el marc del Pla director d’economia social, recentment aprovat.

6.2.6.1. El treball social protegit i les clàusules específiques en la contractació de

serveis externs

El treball social protegit és un tipus de treball creat en el sector públic o semi-

públic per als col·lectius amb més dificultats. Malgrat no s’han observat els resultats

esperats en els programes més tradicionals, es considera que poden millorar la seva eficàcia

en la mesura que: ofereixin activitats semblants a les del mercat de treball normalitzat;

formin part de mesures més àmplies; s’orientin a grups específics; siguin estables i de llarga

durada (Meager, 1998, 40-41).

El treball social protegit està evolucionant en el marc de l’evolució general de

l’ocupació en el sector públic. En aquest context una de les actuacions que es consideren

més innovadores i amb més potencialitats és la inclusió de clàusules específiques en la

contractació de serveis externs per part de l’administració. Aquesta inclusió hauria de fer

replantejar, a l’administració pública, el sistema de contractacions externes, ja que sovint

prima les empreses que paguen salaris més baixos i que mantenen els seus treballadors

(sobretot treballadores) en pitjor situació. Es contracta la prestació de serveis en unes

condicions laborals incompatibles amb una adequada inserció social i professional dels

treballadors i treballadores (sobretot en els casos de dones cap de famílies monoparentals

amb fills al seu càrrec, joves i al·lotes de famílies sense recursos que es volen emancipar,

etc.).

Aspectes clau en la gestió i organització

••••  Es tracta de polítiques generals, però en les quals cal influir perquè es

desenvolupin i per tal que ho facin de manera que puguin donar suport als joves i

al·lotes que en tenen més necessitat.

6.2.6.2. Les empreses d’inserció

Són “empresas que participan en una actividad productiva real, inserta en el

mercado de trabajo regular, pero que se dirigen prioritariamente a personas con especiales
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dificultades, para las que son una herramienta dentro de un conjunto de procesos formativos,

para acceder a un posible empleo (...) y también para acceder a la salud, a la vivienda, a

intensificar las relaciones comunitarias y a encontrar sentido a la vida” (Aganzo, 1997, 19).

Hi ha diversos tipus d’empreses d’inserció. Volem destacar-ne tres tipus que

s’haurien de recollir en una normativa autonòmica d’empreses d’inserció: empreses de

transició, empreses finalistes i empreses tutelades. Entenem que l’autoocupació per a joves

amb baix nivell de qualificació es donaria principalment a partir d’empreses tutelades.

Cal avançar en la normativa autonòmica sobre empreses d’inserció i en els ajuts

públics adreçats a aquestes empreses (en la línia de les dels centres especials d’ocupació per

a persones amb discapacitat): exempcions fiscals, ajuts per a infraestructures, ajuts per a

llocs de feina creats.

Aspectes clau en la gestió i organització

••••  Es tracta de polítiques generals, però en les quals cal influir perquè es

desenvolupin i per tal que ho facin de manera que puguin donar suport als joves i

al·lotes que en tenen més necessitat.

6.2.7. Àmbit  7: el treball amb les empreses

6.2.7.1. Promoure convenis de col·laboració a diferents nivells (gremis i associacions

empresarials sectorials, empreses, ...) entre el món empresarial i els projectes per a la

inserció de persones joves

S’hauria de realitzar una primera tasca d’intercanvi d’informacions i, a partir

d’aquí, s’haurien de veure les vies d’avançar i determinar els espais de col·laboració.

En qualsevol cas, és fonamental la participació del món empresarial en diferents

moments i en relació a diversos aspectes de la planificació i execució dels projectes: els

continguts de la formació, els llocs i temps de la formació, les relacions entre formació en

situació de taller o aula i en situació real de treball, els rols a jugar pels tutors i tutores de

l’empresa, etc.

Entre els models d’intervenció que es mostren inicialment com a “bones

pràctiques”, i que s’haurien d’analitzar en profunditat i establir vies per a l’avanç i ampliar-

se el seu abast, figuren el model de treball amb suport (fins ara específic per al treball amb

persones amb discapacitat física o psíquica), la xarxa d’empresaris solidaris (Ateneu Alcari),

les pràctiques en empresa (Jovent).

Els contractes per a la formació i les seves possibilitats, així com les possibilitats de

complementar-los per a millorar la seva factibilitat, són també un dels temes centrals de la

feina que s’ha de realitzar.
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Aspectes clau en la gestió i organització

•••• Creació de comissions de treball específiques.

•••• Elaborar plans d’actuació a curt i mig termini.

•••• Establir relacions amb el treball en el marc de les comissions locals.

6.2.7.2. Reconèixer i donar un estatut específic a les empreses que participen en

projectes joves

Aquest reconeixement i estatut podria ser més general, però ateses les

característiques d’aquest informe ens centram en el tema de joves. La participació s’hauria

de reconèixer mitjançant diversos tipus d’actuacions:

••••  Incloure’l com a requisit o, si més no, com a element a valorar en les

contractacions que fa l’administració.

••••  Incloure’l com a requisit o, si més no, com a element a valorar en les

sol·licituds de finançament d’activitats de formació, orientació i altres relacionades

amb la inserció social i professional de les persones joves.

••••  Atorgar un distintiu específic a aquestes empreses i, si escau, un premi o

menció específica cada cert període de temps (solen ser anuals).

Aspectes clau en la gestió i organització

••••  Creació d’una comissió específica amb la participació de patronals, sindicats,

administració i entitats.

6.2.7.3. Definir i divulgar les “bones pràctiques” en aquest àmbit

Les actuacions que es plantegen han d’estar acompanyades d’un sistema de

registre i recollida d’informacions que permeti avançar en la definició i exemplificació de

“bones pràctiques” en la participació de les empreses en els projectes d’inserció social i

professional per a persones joves. Això permetria una tasca posterior de divulgació i

formació.

Aspectes clau en la gestió i organització

•••• Introduir la definició i divulgació de les bones pràctiques com a objectiu en les

actuacions que es realitzin i establir els mecanismes més adients per al seu

acompliment.

6.2.8. Àmbit 8: el treball amb al·lotes amb baix nivell educatiu

El treball amb al·lotes amb baix nivell educatiu s’ha de plantejar de manera

transversal en tots el àmbits i accions. No obstant això, ens sembla d’interès reunir les

accions més rellevants en un àmbit específic.
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6.2.8.1. Introduir objectius específics que integrin la igualdat d’oportunitats en totes

les accions

Un model interessant a seguir podria ser el del projecte nacional del Ministeri

d’Assumptes Socials i Ocupació dels Països Baixos43. L’objectiu del qual era promoure

canvis en la responsabilitat de les polítiques d’igualtat d’oportunitats. El Ministeri va tenir

un rol de lideratge, però es va treballar la responsabilització dels diversos departaments.

Cada departament governamental havia de formular i implementar tres objectius concrets

d’igualtat d’oportunitats. Els objectius s’havien de formular d’acord amb determinats

criteris: ser concrets i mesurables; ser realitzats en quatre anys; estar relacionats amb els

principals temes de la política departamental; estar relacionat amb les actuals polítiques

d’igualtat d’oportunitats; i tenir efectes socials directes. El resultat ha estat un ampli

conjunt d’accions imaginatives.

Aspectes clau en la gestió i l’organització

••••  Iniciar el treball amb la introducció d’objectius específics en els pactes locals

per a l’ocupació i en altres actuacions fonamentals de les Conselleries de Treball i

Formació, de Benestar Social i d’Educació i Cultura.

•••• El consens polític a alt nivell i un lideratge polític i tècnic clar.

•••• El treball interdepartamental.

•••• La creació d’una comissió específica.

6.2.8.2. Formació específica en temes de gènere

Hi hauria d’haver un mòdul específic en la formació de formadors/es i gestors/es

de projectes per a joves. Hauria de formar part dels requisits per poder optar a l’acreditació

com a centre especialitzat. També s’haurien de donar possibilitats de formació continuada

en aquest àmbit.

Aspectes clau en la gestió i l’organització

•••• La formació s’ha de plantejar de manera diversificada, d’acord amb els criteris

que figuren en l’àmbit de formació.

••••  S’ha d’aprofitar l’experiència de cursos d’agent d’igualtat i de diversos

seminaris i accions formatives ja realitzats.

••••  S’ha de potenciar la utilització de les tecnologies de la infomació i la

comunicació.

••••  S’han d’organitzar activitats específiques de transregionalitat i

transnacionalitat en aquest àmbit.

                                                            
43 El que segueix és un resum de la informació al respecte que figura a European Commission (2000,10-11).
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6.2.8.3. Mòduls i accions específics d’orientació per a al·lotes

Aquests mòduls tendrien com a objectiu promoure la continuació de la formació i

l’accés a la feina d’al·lotes amb un baix nivell educatiu. Es podria treballar a diversos

nivells: informació, assessorament, ...

Hi hauria d’haver uns materials perquè els serveis d’orientació els poguessin

utilitzar (inclosos els dels Instituts d’Educació Secundària), adreçats a promoure la

diversificació professional. És fonamental utilitzar models de rol perquè s’han mostrat els

més adients: històries de vida, repertoris, visites, material,… S’haurien d’elaborar amb la

participació dels serveis per assegurar que són útils i que s’usen.

També s’haurien d’organitzar accions específiques de motivació i acompanyament

tant en el marc dels serveis d’orientació com en els projectes específics per a joves.

Aspectes clau en la gestió i l’organització

•••• La participació dels serveis i entitats.

•••• S’han d’aprofitar les experiències i recursos que hi ha.

••••  S’ha d’aconseguir incloure aquesta perspectiva com un element més,

importantíssim, en l’orientació.

6.2.8.4. La valorització de les feines tradicionalment realitzades per dones amb un

baix nivell educatiu

Les feines tradicionalment realitzades per dones amb un baix nivell educatiu són

feines de baixa qualitat. Això no es deu a la seva naturalesa, sinó al valor que se’ls atribueix

en el mercat de treball. Aquest valor està determinat pel fet que tradicionalment han estat

realitzades per dones i que estan molt relacionades amb les feines “invisibles” que

constitueixen les tasques de la llar i de cura d’altres. Es tracta d’ocupacions caracteritzades

per pertànyer a l’economia informal o per donar-se sota unes condicions contractuals molt

desavantatjoses i amb salaris molt inferiors als dels homes que fan feines amb pocs

requeriments de qualificació (s’exceptuen les situacions d’immigració extracomunitària). És

fonamental fer polítiques públiques que donin suport a millorar la situació. Entre aquestes

destaquen, en el moment actual, les relacionades amb els nous jaciments d’ocupació en

serveis de diversos tipus. Han de ser-ne referents els programes fets a altres països, on

s’estan adoptant diverses fòrmules per crear de nous llocs de feina i per formalitzar

ocupacions que es realitzen en l’economia informal. Aquests programes tenen com a valor

afegit que, molt sovint, donen suport a la conciliació de la vida laboral i familiar de parelles

amb infants. Un exemple dels mateixos són les iniciatives de la CNAF (Caisse nationale des

Allocations Familiales) per donar suport a l’escolarització d’infants menors de tres anys i a la

contractació d’una persona externa que les cuidi a casa (Flaquer, 2000, 88-89).
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Aspectes clau en la gestió i l’organització

•••• Iniciar algun projecte experimental en aquest àmbit.

•••• Dissenyar un pla específic d’actuació.

•••• Aprendre de les experiències internacionals que hi ha.

••••  El treball interdepartamental amb la implicació de diverses conselleries i,

especialment, l’Institut Balear de la Dona.

••••  Implicar sindicats, patronals, associacions representatives de l’economia

social i grups feministes.

6.2.8.5. La disminució de la segregació horitzontal i vertical

Les activitats d’orientació tindrien un paper important i també tot el treball a través

dels mitjans de comunicació i el treball específic amb les empreses que figura en els diversos

apartats. Entre el treball amb les empreses s’ha d’incloure la disminució de la segregació

vertical en professions o ocupacions molt feminitzades, per exemple la neteja.

Aspectes clau en la gestió i l’organització

•••• Dissenyar un pla específic d’actuació.

•••• Aprendre de les experiències internacionals que hi ha.

••••  El treball interdepartamental amb la implicació de diverses conselleries i,

especialment, l’Institut Balear de la Dona.

••••  Implicar sindicats, patronals, associacions representatives de l’economia

social i grups feministes.

6.2.8.6. Les al·lotes joves cap de famílies monoparentals

Les al·lotes joves cap de famílies monoparentals i amb baix nivell educatiu són un

grup que es troba amb especials dificultats. En una recent avaluació de projectes de

formació i inserció amb càrrec a la RMI, s’ha evidenciat la participació en els mateixos d’un

grup d’al·lotes menors de 30 anys cap de famílies monoparentals. La seva situació presenta

uns trets molt específics i que requereixen d’una atenció integral. S’hauria de realitzar un

programa pilot adreçat a donar suport a la inserció social i professional d’aquestes al·lotes i

dels fills i filles que tenen al seu càrrec.

Aspectes clau en la gestió i l’organització

•••• Iniciar algun projecte experimental en aquest àmbit.

•••• Dissenyar un pla específic d’actuació.

•••• Aprendre de les experiències internacionals que hi ha.

••••  El treball interdepartamental amb la implicació de diverses conselleries i,

especialment, l’Institut Balear de la Dona.

6.2.8.7. Les joves que exerceixen la prostitució

S’hauria de fer un programa pilot adreçat a donar suport a la sortida de la

prostitució de les al·lotes joves que hi treballen. S’hauria de treballar en el marc d’itineraris



Estudi sobre la inserció laboral dels joves amb baix nivell educatiu a Balears

143

individualitzats i de programes integrals que donin suport a la formació i la inserció social i

professional d’aquestes joves.

Aspectes clau en la gestió i l’organització

•••• Iniciar algun projecte experimental en aquest àmbit.

•••• Dissenyar un pla específic d’actuació.

•••• Aprendre de les experiències internacionals que hi ha.

••••  El treball interdepartamental amb la implicació de diverses conselleries i,

especialment, l’Institut Balear de la Dona.

6.2.9. Àmbit 9: els joves i al·lotes en situació d’exclusió social

La qualitat de l’oferta de programes i accions per a la formació i la inserció social i

professional de joves amb baix nivell educatiu ha de facilitar que hi participin les persones

que es troben en situació d’exclusió social o en altres situacions d’especial dificultat (sortida

d’una llar, mesures judicials, manca d’estructura familiar de suport, immigració

extracomunitària, etc.). Entre les línies d’avenç més importants per donar suport a aquest

col·lectiu destacaríem:

••••  El suport de l’administració a la flexibilització i a l’experimentació en els

actuals projectes de formació i inserció.

•••• La realització de plans específics i projectes pilot per a al·lotes cap de famílies

monoparentals i que exerceixen la prostitució (tal com figura a l’apartat 8).

••••  La realització de plans específics i projectes pilot en relació a la situació de

joves i al·lotes immigrants extracomunitaris.

••••  Per a realitzar plans i projectes, és fonamental tenir en compte la necessitat

de perspectives integrals, la pràctica impossibilitat de tenir èxit amb intervencions

de curta durada i el major èxit dels programes quan es fan en règim d’internat44.

••••  L’aprofundiment en les característiques, necessitats i recursos per a aquest

col·lectiu. L’actual estudi sobre exclusió finançat per la Conselleria de Benestar

Social és l’instrument idoni per a tenir un estat de la qüestió i fonamentar les

polítiques necessàries.

•••• El treball conjunt entre les entitats que treballen amb joves i les que treballen

en l’àmbit de l’exclusió.

                                                            
44 En relació als programes per a joves desafavorits i especialment a l’èxit del programa en règim d’internat
Job Corps (a Estats Units) vegeu O’Higgins (2001, 173-184).
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Aspectes clau en la gestió i l’organització

•••• Dissenyar un pla específic d’actuació.

•••• Implicar les diverses conselleries i nivells de l’administració.

6.2.10. Àmbit 10: la formació continuada

Una de les dificultats més importants per a les persones amb un baix nivell

educatiu és la de seguir formant-se durant tota la vida. D’altra banda, els actuals programes

i projectes per a joves amb baix nivell educatiu no preveuen la formació continuada entre els

seus objectius explícits ni tampoc no inclouen accions en aquesta línia. Els programes de

formació ocupacional no preveuen la possibilitat d’itinerari formatiu per a aquests/es joves.

En el marc dels acords de formació continuada, les persones amb un baix nivell educatiu

són les que menys se’n beneficien.

Les accions en aquest àmbit haurien de partir de recursos existents i reconvertir-

los en projectes de formació continuada per a persones joves amb un nivell de

professionalitat 1, 2 o equivalent.

La tasca serà facilitada en la mesura en què s’avanci en l’articulació d’un sistema

integrat de qualificacions, en el qual s’hauria d’emmarcar. No obstant això i, tal com està la

situació, es poden  produir  avenços a partir de les accions següents:

6.2.10.1. Introduir la formació continuada com a part dels programes i projectes per a

joves i al·lotes amb un baix nivell educatiu

La formació continuada hauria de formar part dels objectius explícits dels

programes i projectes per a joves i al·lotes amb un baix nivell educatiu. El fet d’esdevenir un

dels objectius explícits implica que ha de ser un dels elements orientadors de les actuacions

dels programes i projectes i s’ha d’incloure en l’avaluació dels mateixos. En aquesta línia, els

projectes haurien d’incloure: continguts de tipus transversal que els permetin formar-se

durant tota la vida45; el desenvolupament d’una actitud favorable cap a l’aprenentatge

(reconciliar els exclosos del sistema escolar amb el saber, en paraules de Bertrand

Schwartz); el treball amb recursos per a la formació continuada; etc.

Aspectes clau en la gestió i l’organització

••••  Elaborar una proposta d’operativització i consensuar-la entre les entitats

especialitzades i l’administració.

                                                            
45 En aquesta línia cal destacar, junt amb el ja citat Memorándum sobre el aprendizaje permanente (Comisión
de las Comunidades Europeas, 2000)  els treballs del CEDEFOP en relació al que denominen “una
plataforma educativa mínima” (vegeu Fries, 1998).
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6.2.10.2. Reconvertir recursos actuals en projectes de formació continuada per a

persones joves amb un baix nivell educatiu

S’hauria de treballar en la reconversió dels recursos de la formació ocupacional i

continuada en projectes per a joves amb un baix nivell educatiu.

En el marc del treball amb les empreses, és fonamental consensuar projectes a

partir dels recursos derivats dels acords de formació continua. Això facilitaria la formació de

persones que habitualment tenen un baix nivell de participació en els projectes i

l’optimització dels recursos. En la mateixa línia, s’haurien de reconvertir recursos de la

formació ocupacional. Es tractaria de planificar una part de la formació ocupacional (es

tracta, en definitiva, de recursos que, en realitat, utilitzen en bona part persones joves) en

relació amb l’oferta específica de formació i inserció per a joves i de manera coordinada amb

aquesta. Tot això en el context d’itineraris que permetessin una progressió real.

Aspectes clau en la gestió i l’organització

•••• Iniciar algun projecte experimental en aquest àmbit.

••••  El treball conjunt entre la Conselleria de Treball i Formació, les entitats

especialitzades en la formació i la inserció social i professional de joves amb baix

nivell educatiu, les associacions empresarials i sindicals i altres centres

col·laboradors.

6.2.11. Àmbit 11: accions específiques per a persones de 21 a 30 anys

Tradicionalment, el treball amb persones joves amb un baix nivell educatiu s’ha

centrat en el tram de 16 a 20 o 21 anys. Això és coherent amb una concepció de la formació

inicial com el tram de formació prioritari. I amb la idea que la vida es divideix en un període

de formació que correspon al primer període de la mateixa i que, després, hi ha un període

de treball i, posteriorment, de jubilació.

Donar possibilitats als i les joves fins a 20-21 anys (25 en el cas del programa d’ET

i CO) parteix de la idea que, ja que la majoria de joves han allargat el període de la seva

escolaritat, cal donar una segona oportunitat als qui han fracassat a l’escola i també

permetre’ls allargar aquest període. Però, hi ha joves que estan en el tram entre 20 i 30

anys, que varen començar a treballar i que ara voldrien reprendre els estudis. El fet que a

Balears hi hagi un abandonament primerenc dels estudis fa que el retorn al sistema

educatiu i formatiu de les persones joves d’entre 20 i 30 anys sigui un element especialment

rellevant.
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Per tant, hi ha d’haver algun tipus de programa adreçat a aquests joves o, si més

no, les intervencions han d’incloure les necessitats específiques. Algunes vies per a l’avenç

podrien ser:

••••  L’adequació dels programes d’educació de persones adultes i les proves

d’accés al sistema educatiu formal (àmbit 3).

•••• Els projectes específics de formació continuada (àmbit 10).

••••  La realització d’un estudi específic sobre les necessitats i recursos per a

aquests/es joves.

•••• Introduir la reflexió respecte de l’especificitat d’aquests/es joves i les possibles

actuacions en les diverses accions: orientació, comissions locals, etc.

•••• El suport a projectes experimentals en aquest àmbit.

Aspectes clau en la gestió i l’organització

•••• Iniciar algun projecte experimental en aquest àmbit.

••••  El treball conjunt entre la Conselleria de Treball i Formació, la d’Educació i

Cultura i la de Benestar Social i les entitats especialitzades en la formació i la

inserció social i professional de joves amb baix nivell educatiu.

6.2.12. Àmbit 12: la formació de formadors/es

L’entenem en un sentit ampli que inclou la formació de les persones que fan

d’educadores en els projectes, els orientadors i orientadores, els gestors/es, els i les

responsables de les empreses, etc.

S’hauria de fer un pla d’acord amb les actuacions que es prevegi posar en marxa i

amb les prioritats que es plantegin. S’hauria de treballar amb planificacions a mig termini i

amb plans de treball anuals.

És fonamental utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar

la participació. També, cal assenyalar el paper que ha de tenir la formació de formadors/es

en l’intercanvi d’experiències i en la capitalització dels aprenentatges realitzats tant a l’àmbit

autonòmic com a l’estatal i internacional.

Entre les possibles accions a realitzar figuren:

•••• Programa de mobilitat: convocatòria anual de projectes específics de mobilitat

i d’intercanvi entre professionals tant a nivell estatal com internacional.

••••  Trobada anual d’intercanvi d’informacions i innovacions: d’àmbit

preferentment autonòmic, però amb la participació, si escau, de professionals i

experts/es externs.

••••  Grups de treball específics: convocatòries de grups de treball sobre temes

específics amb delimitació d’objectius, calendaris, previsió de resultats.
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••••  Capacitació i acreditació per a treballar en projectes joves: dissenyar el pla

específic en funció de les decisions preses en relació a l’àmbit 2.

••••  Cursos, jornades i seminaris sobre diversos temes i en funció de les

necessitats i prioritats.

Aspectes clau en la gestió i l’organització

••••  Planificar les accions formatives en relació a la resta d’actuacions i amb les

metodologies més adequades als seus objectius i a les persones que hi participen.

••••  El treball conjunt entre la Conselleria de Treball i Formació, la d’Educació i

Cultura i la de Benestar Social i les entitats especialitzades en la formació i la

inserció social i professional de joves amb baix nivell educatiu.

6.2.13. Àmbit 13: la creació de comissions locals per a la formació i la inserció

social i professional de joves46

La proposta de comissions locals per a la formació i la inserció social i professional

de joves s’inspira en el model francès de Missions Locales. Aquestes foren creades a partir de

l’informe sobre la inserció professional i social dels joves elaborat per Bertrand Schwartz.

Són un instrument al servei dels i les joves de 16 a 25 anys, que té com a objectiu ajudar-

los a construir el seu lloc a la societat. La frase següent és prou reveladora de la seva

motivació i filosofia: “Només els joves que troben un lloc on els és possible reconstruir una

vida fragmentada: escola, carrer, empresa, vivenda, salut... arriben a situar-se i a inserir-se a

la societat” (B. Schwartz).

La mission locale acull els/les joves, informant-los, orientant-los i acompanyant-los

en la construcció de la seva inserció social i professional. Es tracta de posar en marxa

respostes adaptades al conjunt de problemes que troben: formació, qualificació, accés a

l’ocupació, salut, vivenda, accés a la cultura i al lleure. Inclou la promoció, animació i

desenvolupament d’accions en els dominis de la formació, l’accés a l’ocupació, la

responsabilització en relació a la vida quotidiana i a la ciutadania.

Tenen per objectiu aportar respostes als joves que tenen especials dificultats i que

estan amenaçats d’exclusió. Aquestes respostes afecten la vida quotidiana i l’accés al treball.

Facilitar la transició professional i lluitar contra l’exclusió dels joves requereix la

mobilització de tots: joves, polítics, serveis publics, empresa, entitats socials, associacions.

Els associats s’organitzen en xarxa per permetre a les estructures públiques, privades o

associatives jugar plenament el seu rol a nivell local.

                                                            
46 La informació que aquí figura sobre les Missions Locales ha estat obtinguda a:
http://www.mld12org/mld/presentation.htm i http://asso.nordnet.fr/mlmno/adoc/index.htm.
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Constitueixen una manera d’organitzar i mobilitzar el partenariat local a través de

les seves estructures:

•••• Administracions territorials.

•••• Serveis de l’Estat.

••••  Agents econòmics i socials (empresaris, associacions empresarials i sindicals,

...).

•••• Associacions (organismes de formació i altres).

Creades per iniciativa de l’Estat i les administracions locals, i presidides per un

polític es constitueixen sota la forma d’associació o agrupació d’interès public. El seu

finançament és assegurat per l’Estat i les administracions així com, en determinats casos,

per altres associats.

Però és la voluntat del/la jove el motor de l’èxit de la inserció: l’equip de la Mission

Locale li aporta la seva pròpia experiència, el seu coneixement de la xarxa local i del mercat

de treball. Aquest/a hi acudeix amb el seu dinamisme, la seva motivació i el seu desig

d’avançar. Cada jove és acollit i aconsellat individualment, la qual cosa permet trobar les

solucions adaptades a cada persona i construir amb ella un itinerari cap a l’ocupació.

La carta de les Missions Locales, adoptada pel consell nacional de 12 de desembre

de 1990, indica els seus principis bàsics:

•••• Una voluntat de treball sobre un mateix territori.

••••  Una intervenció global al servei dels joves. Els joves enlloc de ser enviats

d’una finestreta a una altra, construeixen la seva pròpia xarxa d’inserció i

desenvolupen la seva autonomia tot ampliant la seva xarxa de relacions socials.

••••  Un espai d’iniciativa i d’innovació. Amb el suport de les potencialitats locals,

els associats han d’innovar per actuar sobre els mecanismes de l’exclusió.

•••• Un enfocament per construir polítiques locals d’inserció i desenvolupament.

A partir del diagnòstic permanent de la situació dels joves, del coneixement profund

del teixit econòmic local i de les innovacions desenvolupades, els associats elaboren

progressivament una política local d’inserció professional i social.

Funcionen en xarxa amb altres xarxes de serveis com centres d’informació o serveis

d’ocupació.

A partir de la llei de descentralització que distribuia les competències entre l’Estat i

les administracions territorials i a partir de les propostes de B. Schwartz, foren creades de

forma experimental al vontant d’unes 50. Actualment hi ha a França una xarxa de 300

Mission Locales, creades a iniciativa dels ajuntaments amb associació amb l’Estat.

Les característiques de les Missions Locales estan en consonància amb la política

de pactes per a l’ocupació. La persona que va dissenyar les Missions locales (B. Schwartz) té

relacions amb la UIB i, a través d’ella, amb els principals projectes que treballen amb joves.
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Hi ha hagut una experiència recent, tallada pels resultats de les darreres eleccions

polítiques a Mèxic, de creació de Missions locales a Mèxic, sota l’assessorament del prof. B.

Schwartz que ha suposat una adaptació del projecte a la seva realitat.

Aspectes clau en la gestió i l’organització

•••• L’operativització de la proposta d’acord amb un pla específic d’actuació.

•••• El treball conjunt entre totes les administracions i entitats implicades.

•••• El treball amb les administracions locals.

6.2.14. Àmbit 14: el suport a la inserció social

Entenem que el suport a la inserció social i professional no es pot plantejar

separadament i que totes les accions que es proposen estan relacionades amb les dues. No

obstant això, consideram que és important referir-se en un apartat propi i de forma explícita

a algunes accions especialment importants per donar suport a la inserció social de joves i

al·lotes amb un baix nivell educatiu.

6.2.14.1. La utilització dels mitjans de comunicació social

La utilització dels mitjans de comunicació social és fonamental en el context de les

polítiques de sensibilització social a favor dels drets de ciutadania de tota la població i, en

especial, de joves i al·lotes amb baix nivell educatiu.

Les imatges estereotipades de joves i al·lotes esculturals i amb molt de poder

adquisitiu; el sexisme i la violència que imperen en els mitjans de comunicació; la

satanització creixent de les activitats que fan els i les joves; ... s’han de combatre de manera

sistemàtica i s’han de promoure imatges i models alternatius.

Aspectes clau en la gestió i l’organització

•••• Elaborar un pla específic d’actuació en relació als mitjans de comunicació.

•••• Treball conjunt entre les diverses conselleries implicades.

••••  Treball amb els diversos mitjans de comunicació i amb les associacions de

professionals.

6.2.14.2. Les polítiques integrals de joventut

A partir del pla d’actuació de la Direcció General de Joventut i, en el marc de les

aportacions del Libro Blanco de la Comisión Europea. Un nuevo impulso para la juventud

europea (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001) s’haurien de mobilitzar recursos a

favor d’aquestes polítiques.

Les comissions locals serien una plataforma idònia, com a entitats privilegiades per

a conèixer de manera directa els problemes i els recursos, per desenvolupar aquestes

polítiques.
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Aspectes clau en la gestió i l’organització

••••  Fer algun projecte pilot on s’articulin projectes específics de formació i

inserció per a joves amb baix nivell educatiu i polítiques integrals de joventut.

6.2.15. Àmbit 15: la implementació de sistemes efectius de recollida i

explotació de les informacions

L’existència de sistemes efectius de recollida i explotació d’informacions és un

element imprescindible per avançar. En l’àmbit que ens ocupa, la recollida i explotació de

les informacions és del tot insuficient, tal com queda palès en els apartats referits a

indicadors.

6.2.15.1. La construcció d ‘indicadors

S’hauria de fer un pla específic d’actuació per a la recollida i explotació

d’informacions que tingui en compte les qüestions següents:

••••  Recollida sistemàtica de dades per poder elaborar indicadors educatius, de

formació professional i d’activitat econòmica d’acord amb les indicacions dels

organismes internacionals pertinents (OCDE, CEDEFOP...) i tenint sempre en

compte les variables d’edat i sexe.

••••  Definir, fixar i elaborar sistemes d’indicadors educatius, de formació

professional i d’activitat econòmica específics per a les Illes Balears, però

comparables a nivell internacional.

••••  Definir, fixar i elaborar un conjunt d’indicadors educatius, de formació

professional i d’activitat econòmica “interns” propis de les Illes Balears que en la

mesura del possible estiguin coordinats i siguin comparables amb els d’altres

territoris d’àmbit no estatal.

Aspectes clau en la gestió i l’organització

•••• Treball conjunt entre les diverses conselleries i administracions implicades.

••••  Consensuar els sistemes de recollida d’informació amb totes les entitats

implicades (almenys pel que fa a les informacions que han de facilitar).

••••  Partir de la realitat actual dels sistemes de recollida i explotació per anar-los

millorant progressivament.

•••• Establir un pla específic d’actuació.
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6.2.15.2. La supervisió i avaluació47 de programes i projectes

Tots el programes i projectes haurien d’incloure com a part intrínseca dels mateixos

la recollida d’informacions que permetés una informació, seguiment i millora continuada. La

informació relativa al grau de consecució dels objectius i al/s grup/s que realment es

beneficien de les intervencions és l’element imprescindible per a iniciar qualsevol tasca de

millora. Aquestes informacions s’han de recollir de manera sistemàtica i comparable entre

elles i s’han d’explotar adequadament.

La recollida i explotació sistemàtica de les informacions de programes i projectes

junt amb la recollida de dades i la construcció d’indicadors més globals que figura a

l’apartat anterior, permetria avançar en avaluacions cada cop més acurades en relació als

efectes reals dels programes i projectes.

Aspectes clau en la gestió i l’organització

•••• Treball conjunt entre les diverses conselleries i administracions implicades.

••••  Consensuar els sistemes de recollida d’informació amb totes les entitats

implicades (almenys pel que fa a les informacions que han de facilitar).

••••  Partir de la realitat actual dels sistemes de recollida i explotació per anar-los

millorant progressivament.

•••• Establir un pla específic d’actuació.

6.2.16. Àmbit 16: l’adequació de l’administració

Les propostes que s’han exposat fins ara impliquen canvis d’una magnitud que

requereixen una adequació dels sistemes actuals de gestió de les administracions públiques.

Les decisions polítiques respecte a les propostes que finalment es posaran en marxa i també

de les de la primera part de l’estudi, determinaran els canvis a fer en els sistemes actuals de

gestió. En aquest context, cal destacar la necessitat de realitzar un treball cada cop més

integrat des de les diverses instàncies políticoadministratives.

Entre les possibles actuacions figura la creació d’unitat/s especialitzada/es i la

formació de personal tècnic i administratiu.

                                                            
47 En aquest apartat s’utilitzen els conceptes de supervisió i avaluació d’acord amb O’Higgins (2001). S’entén
la supervisió com la “observación realizada de una forma regular de indicadores estadísticos de
entrada/salida y comportamiento (resultado) de la política del mercado de trabajo con el fin de mejorar la
aplicación del programa, e incluso el diseño del mismo” (Auer, Kruppe, 1996, 901, citats a O’Higgins, 2001,
82). La supervisió implica, per tant, determinar si les persones participants pertanyien al grup destinatari i si
s’han assolit els objectius previstos. L’avaluació s’ocupa de l’impacte del programa (efectes sobre resultats
concrets com salaris, perspectives de feina, etc.). En qualsevol cas i, si bé és evident que hi ha solapament
entre supervisió i avaluació, a efectes pràctics es considera la supervisió com una forma a curt termini
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Aspectes clau en la gestió i l’organització

••••  Creació d’unitat/s especialitzada/es, integrades per personal de diverses

conselleries.

•••• Pla específic de treball.

6.3. Prioritats

Les prioritats s’han establert en relació als diferents àmbits d’actuació. Les

entitats/persones participants han estat les següents:

Eivissa Mallorca Menorca
•••• IES Isidor Macabich (un
professor de formació
professional i una
professora de secundària
que és prof. associada de la
UIB)
•••• La coordinadora
acadèmica de la Universitat
de les Illes Balears a Eivissa
i Formentera
•••• La Directora Insular del
SOIB a Eivissa i Formentera

•••• Centre de Formació
Ocupacional Jovent
•••• Ateneu Alcari
•••• Patronat Obrer
•••• Projecte Jove
•••• Grup d’Educadors de
Carrer (GREC)

•••• Els/les quatre agents de
desenvolupament local de
Menorca
•••• IES Joan Ramis i Ramis
de Maó (orientadora i dos
professors/es)
•••• Programa Dalias
•••• Escola Taller Calàbria

La selecció d’entitats/persones es va fer de la manera següent:

••••  A Mallorca han participat les cinc entitats que formen part de la mesa

sectorial de joves del Pacte per a l’Ocupació.

••••  A Eivissa es va demanar a la directora Insular del SOIB que organitzàs una

reunió amb les persones i entitats que consideràs més adients per a presentar

l’estudi i les propostes. Al final de la reunió es va demanar a les persones

participants que participassin en la priorització. D’aquestes, quatre ho feren.

••••  A Menorca la reunió fou convocada per la responsable del Punt d’Informació

Juvenil de Maó. El procediment fou el mateix que a Eivissa. Ens retornaren sis

respostes.

La tècnica a utilitzar per a establir les prioritats fou discutida en una reunió amb

les cinc entitats de Mallorca de la mesa sectorial de joves. La proposta que férem des de la

UIB es basa en la tècnica d’escala de mesura lineal i consisteix en valorar cada un dels setze

àmbits d’actuació en relació a la seva importància i també a la seva dificultat. Els valors

proposats, per a cada un d’aquests dos ítems, foren el següents:

Molt=1

Bastant=2

                                                                                                                                                                                             
d’avaluació del programa (consecució dels objectius del programa) i l’avaluació es refereix a l’impacte a més
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Poc=3

Es va fer un assaig de priorització i es va evidenciar la necessitat d’establir un

acord previ en relació al significat d’importància i dificultat, ja que els resultats que

s’obtingueren en aquest primer assaig no varen ser satisfactoris. Es va obrir un debat sobre

aquests significats i, a partir del mateix, es va elaborar la següent proposta:

•••• A l’hora de prioritzar sempre hem de tenir com a referent els quatre objectius

de la política relativa a la inserció laboral de joves amb baix nivell educatiu (són els

que figuren a l’apartat 6.1 d’aquest document).

••••  S’atribueixen a “important”, a efectes d’aquesta priorització, quatre

significats: efectes sobre la població diana (població jove amb baix nivell educatiu);

efectes sobre la qualitat dels serveis i programes actuals; grau de dèficit que

presenta actualment; valor estratègic (potencialitats per conduir a canvis globals,

per mobilitzar energies i recursos, ...). Les categories de resposta són les mateixes

que s’utilitzaren en el primer assaig.

••••  S’atribueixen a “dificultat”, a efectes d’aquesta priorització, tres significats:

complexitat tècnica; manca de consens en relació al tema; resistències al canvi. Les

categories de resposta són les mateixes que s’utilitzaren en el primer assaig.

Per facilitar l’elaboració de les prioritats i la recollida i buidatge de les informacions

es va fer un quadre resum on es recollien les diverses possibilitats de resposta per a cada

àmbit. Del total de quinze quadres resum emplenats, dos han estat invalidats i se n’han

utilitzat tretze: quatre d’Eivissa, quatre de Mallorca i cinc de Menorca.

A continuació, presentam els resultats de la priorització realitzada. El seu valor rau

en el fet que representa les opinions de determinades persones i/o entitats que treballen a

les illes en relació a les propostes d’actuació. No es pot concebre com a únic instrument a

utilitzar per prioritzar les actuacions, però sí que pot ser un bon instrument per a

fonamentar i orientar les decisions polítiques.

A la taula que segueix, figura un resum del valor donat a cada un dels ítems i la

mitjana en relació al grau d’importància i dificultat de cada àmbit. Aquestes dades figuren

per a cada una de les illes i globalment.

                                                                                                                                                                                             
llarg termini.
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Taula 97. Àmbits d’actuació. Priorització
Importància Dificultat

2.1 2.2 2.3 2.4 Mitjana 3.1 3.2 3.3 Mitjana
1. Les
qualificacions
professionals i la
seva acreditació

19 19 20 20 1,5 24 31 25 2,05

Eivissa 5 6 6 6 1,44 9 8 8 2,08

Mallorca 6 6 5 6 1,44 10 10 6 2,17

Menorca 8 7 9 8 1,6 5 13 11 1,93

Total 19 19 20 20 1,5 24 31 25 2,05

2. L'acreditació de centres especialitzats en la formació i la inserció social i professional de
persones joves amb baix nivell educatiu
Eivissa 6 6 6 5 1,44 7 9 6 1,83

Mallorca 8 5 4 6 1,44 9 8 6 1,92

Menorca 10 10 12 10 2,1 9 14 12 2,33

Total 24 21 22 21 1,69 25 31 24 2,05

3.La millora dels programes existents
Eivissa 4 6 7 6 1,44 9 10 9 2,33

Mallorca 5 4 9 7 1,56 9 9 5 1,92

Menorca 8 8 13 7 1,8 9 10 11 2

Total 17 18 29 20 1,62 27 29 25 2,08

4. La conversió dels contractes per a la formació en programes formatius
Eivissa 7 9 4 8 1,75 8 6 6 1,67

Mallorca 4 8 5 7 1,5 8 6 5 1,58

Menorca 10 8 9 8 1,75 11 7 7 1,67

Total 21 25 18 23 1,67 27 19 18 1,64

5.L'adequació dels serveis d'orientació
Eivissa 6 8 8 6 1,75 9 11 12 2,67

Mallorca 7 6 8 8 1,81 8 8 8 2

Menorca 7 6 12 6 1,55 11 12 13 2,4

Total 20 20 28 20 1,69 28 31 33 2,36

6. L'economia
social
Eivissa 7 7 3 6 1,92 5 6 5 1,78

Mallorca 8 7 6 6 1,69 5 7 6 1,50

Menorca 9 8 9 7 1,65 11 10 7 1,87

Total 24 22 18 19 1,73 21 23 18 1,72

7. El treball amb les empreses
Eivissa 5 5 4 6 1,33 6 9 7 1,83

Mallorca 8 6 8 6 1,8 9 10 9 2,33

Menorca 7 8 6 5 1,3 10 8 8 1,86

Total 20 19 18 17 1,45 25 27 24 2

Importància: 2.1. Efectes sobre la població diana (població jove amb baix nivell educatiu). 2.2. Efectes sobre la qualitat
dels serveis i programes actuals. 2.3. Grau de dèficit que presenta actualment. 2.4. Valor estratègic (potencialitats per
conduir a canvis globals, per mobilitzar energies i recursos, …).
Dificultat: 3.1. Complexitat tècnica. 3.2. Manca de consens en relació al tema. 3.3. Resistències al canvi.
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Categories de resposta: Molt=1. Bastant=2. Poc=3.
8. El treball amb al·lotes amb baix nivell educatiu
Eivissa 4 7 5 4 1,25 6 9 6 1,75

Mallorca 5 8 6 7 1,63 9 9 6 2

Menorca 5 10 8 5 1,4 10 7 9 1,73

Total 14 25 19 16 1,42 25 25 21 1,82

9. Els joves i al·lotes en situació d'exclusió social
Eivissa 6 7 5 4 1,83 6 5 4 1,67

Mallorca 4 6 8 6 1,5 8 10 8 2,17

Menorca 6 9 8 6 1,45 9 8 9 1,73

Total 16 22 21 16 1,56 23 23 21 1,86

10. La formació continuada
Eivissa 7 7 4 5 1,44 8 9 9 2,17

Mallorca 9 8 9 8 2,13 10 9 11 2,50

Menorca 6 7 9 6 1,4 11 10 12 2,20

Total 22 22 22 19 1,63 29 28 32 2,28

11. Programes/accions específics per a joves de 21 a 30 anys
Eivissa 7 8 5 7 1,69 9 10 10 2,42

Mallorca 6 8 6 8 1,75 9 10 7 2,17

Menorca 9 9 10 7 1,75 12 12 10 2,27

Total 22 25 21 22 1,73 30 32 27 2,28

12. La formació de formadors/es i gestors/es
Eivissa 7 5 5 6 1,44 9 10 9 2,33

Mallorca 8 7 8 10 2,06 11 12 8 2,58

Menorca 8 8 14 6 1,8 12 12 11 2,33

Total 23 20 27 22 1,77 32 34 28 2,41

13. La creació de comissions locals per a la formació i la inserció social i professional dels joves
Eivissa 6 8 5 7 1,63 7 9 7 1,92

Mallorca 8 7 4 5 1,50 6 6 6 1,50

Menorca 6 6 8 8 1,4 11 10 10 2,07

Total 20 21 17 20 1,50 24 25 23 1,85

14.El suport a la inserció social
Eivissa 6 9 5 6 1,63 8 7 8 1,92

Mallorca 4 6 5 5 1,25 4 7 5 1,33

Menorca 8 9 8 7 1,6 11 8 6 1,67

Total 18 24 18 18 1,50 23 22 19 1,64

15. La implementació de sistemes efectius de recollida i explotació de les informacions
Eivissa 9 9 4 6 1,87 8 10 9 2,25

Mallorca 12 7 8 8 2,19 9 9 7 2,08

Menorca 10 6 7 7 1,5 10 10 10 2,00

Total 31 22 19 21 1,82 27 29 26 2,10

16. L'adequació de l'administració
Eivissa 5 5 7 6 1,44 8 7 7 1,83

Mallorca 7 6 6 4 1,44 8 6 5 1,58

Menorca 7 6 6 5 1,2 10 7 10 1,80

Total 19 17 19 15 1,35 26 20 22 1,74
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Les mitjanes relatives a la importància de cada un dels àmbits, reflecteixen una

valoració elevada dels mateixos. Aquesta valoració es correspon amb l’ampli consens que hi

va haver a totes les reunions amb les propostes presentades. La mitjana global de les illes,

per a tots i cada un dels àmbits d’actuació, se situa entre la màxima importància (1,35) per

a l’àmbit 16 (referit a l’adequació de l’administració) i la mínima (1,82) per a l’àmbit 15

(referit a la implementació de sistemes de recollida d’informació). Per tant, tots els àmbits

d’actuació es consideren entre molt i bastant importants. Cap dels àmbits es considera poc

important o entre poc i bastant important.

Per illes, les valoracions en relació als diferents àmbits varien. A Eivissa, el grau

d’importància oscil·la entre 1,25 (àmbit 8, referit al treball amb les al·lotes amb baix nivell

educatiu) i 1,92 (àmbit 6, referit a l’economia social).

Taula 98. Àmbits d’actuació. Priorització en funció de la importància. Eivissa
8. El treball amb al·lotes amb baix nivell educatiu 1,25

7. El treball amb les empreses 1,33

1. Les qualificacions professionals i la seva acreditació 1,44

2. L’acreditació de centres especialitzats en la formació i la inserció social i professional
de persones joves amb baix nivell educatiu

1,44

3. La millora dels programes que hi ha 1,44

10. La formació continuada 1,44

12. La formació de formadors/es i gestors/es 1,44

16. L’adequació de l’administració 1,44

13. La creació de comissions locals per a la formació i la inserció social i professional
dels joves

1,63

14. El suport a la inserció social 1,63

11. Programes/accions específiques per a joves de 21 a 30 anys 1,69

4. La conversió dels contractes per a la formació en programes formatius 1,75

5. L’adequació dels serveis d’orientació 1,75

9. Els joves i les al·lotes amb baix nivell educatiu 1,83

15. La implementació de sistemes efectius de recollida i explotació de les informacions 1,87

6. L’economia social 1,92

A Mallorca, la màxima prioritat quan a importància (1,25) és per a l’àmbit 14

(referit al suport a la inserció social) i la mínima (2,19) per a l’àmbit 15 (referit a la

implementació de sistemes de recollida d’informació).
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Taula 99. Àmbits d’actuació. Priorització en funció de la importància. Mallorca
14. El suport a la inserció social 1,25

1. Les qualificacions professionals i la seva acreditació 1,44

2. L’acreditació de centres especialitzats en la formació i la inserció social i professional
de persones joves amb baix nivell educatiu

1,44

16. L’adequació de l’administració 1,44

4. La conversió dels contractes per a la formació en programes formatius 1,5

9. Els joves i les al·lotes amb baix nivell educatiu 1,5

13. La creació de comissions locals per a la formació i la inserció social i professional
dels joves

1,50

3. La millora dels programes que hi ha 1,56

8. El treball amb al·lotes amb baix nivell educatiu 1,63

6. L’economia social 1,69

11. Programes/accions específiques per a joves de 21 a 30 anys 1,75

7. El treball amb les empreses 1,8

5. L’adequació dels serveis d’orientació 1,81

12. La formació de formadors/es i gestors/es 2,06

10. La formació continuada 2,13

15. La implementació de sistemes efectius de recollida i explotació de les informacions 2,19

A Menorca, la màxima importància (1,2) és per a l’àmbit 16 (referit a l’adequació de

l’administració) i la mínima (2,1) per a l’àmbit 2 (referit a l’acreditació de centres

especialitzats).

Taula 100. Àmbits d’actuació. Priorització en funció de la importància. Menorca
16. L’adequació de l’administració 1,2

7. El treball amb les empreses 1,3

8. El treball amb al·lotes amb baix nivell educatiu 1,4

10. La formació continuada 1,4

13. La creació de comissions locals per a la formació i la inserció social i professional
dels joves

1,4

9. Els joves i les al·lotes amb baix nivell educatiu 1,45

15. La implementació de sistemes efectius de recollida i explotació de les informacions 1,5

5. L’adequació dels serveis d’orientació 1,55

1. Les qualificacions professionals i la seva acreditació 1,6

14. El suport a la inserció social 1,6

6. L’economia social 1,65

4. La conversió dels contractes per a la formació en programes formatius 1,75

11. Programes/accions específiques per a joves de 21 a 30 anys 1,75

3. La millora dels programes que hi ha 1,8

12. La formació de formadors/es i gestors/es 1,8

2. L’acreditació de centres especialitzats en la formació i la inserció social i professional
de persones joves amb baix nivell educatiu

2,1

Les majors coincidències, en relació als àmbits més i menys importants, es donen

entre Mallorca i Eivissa. Entre els cinc més importants, en els dos casos hi ha els àmbits 1 i

2. Entre els cinc menys importants el 5 i el 15.
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Les dificultats relatives a l’execució de les propostes dels diferents àmbits oscil·len

entre la menor dificultat (2,41 que correspon a l’àmbit 12, relatiu a la formació de

formadors/es) i la major (1,64 que correspon als àmbits 4, referit a la reconversió dels

contractes per a la formació i 14 referit al suport a la inserció social).

Per illes, a Eivissa la menor dificultat (2,67) és per a l’àmbit 5 i la major (1,67) pels

àmbits 4 i 9 (referits a la reconversió dels contractes per a la formació i als joves i al·lotes en

situació d’exclusió social).

Taula 101. Àmbits d’actuació. Priorització en funció de la dificultat. Eivissa
5. L’adequació dels serveis d’orientació 2,67

11. Programes/accions específiques per a joves de 21 a 30 anys 2,42

3. La millora dels programes que hi ha 2,33

12. La formació de formadors/es i gestors/es 2,33

15. La implementació de sistemes efectius de recollida i explotació de les
informacions

2,25

10. La formació continuada 2,17

1. Les qualificacions professionals i la seva acreditació 2,08

13. La creació de comissions locals per a la formació i la inserció social i
professional dels joves

1,92

14. El suport a la inserció social 1,92

2. L’acreditació de centres especialitzats en la formació i la inserció social i
professional de persones joves amb baix nivell educatiu

1,83

7. El treball amb les empreses 1,83

16. L’adequació de l’administració 1,83

6. L’economia social 1,78

8. El treball amb al·lotes amb baix nivell educatiu 1,75

4. La conversió dels contractes per a la formació en programes formatius 1,67

9. Els joves i les al·lotes amb baix nivell educatiu 1,67

A Mallorca, la menor dificultat (2,58) s’atribueix a l’àmbit 12 (referit a la formació

de formadors/es) i la major (1,33) a l’àmbit 14 (referit al suport a la inserció social).

Taula 102 . Àmbits d’actuació. Priorització en funció de la dificultat. Mallorca
12. La formació de formadors/es i gestors/es 2,58

10. La formació continuada 2,5

7. El treball amb les empreses 2,33

1. Les qualificacions professionals i la seva acreditació 2,17

9. Els joves i les al·lotes amb baix nivell educatiu 2,17

11. Programes/accions específiques per a joves de 21 a 30 anys 2,17

15. La implementació de sistemes efectius de recollida i explotació de les informacions 2,08

5. L’adequació dels serveis d’orientació 2

8. El treball amb al·lotes amb baix nivell educatiu 2

2. L’acreditació de centres especialitzats en la formació i la inserció social i
professional de persones joves amb baix nivell educatiu

1,92

3. La millora dels programes que hi ha 1,92
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4. La conversió dels contractes per a la formació en programes formatius 1,58

16. L’adequació de l’administració 1,58

6. L’economia social 1,50

13. La creació de comissions locals per a la formació i la inserció social i professional
dels joves

1,50

14. El suport a la inserció social 1,33

A Menorca, la menor dificultat  (2,4) s’atribueix a l’àmbit 5 (referit a l’adequació dels

serveis d’orientació) i la màxima (1,67) al 14 (referit al suport a la inserció social).

Taula 103. Àmbits d’actuació. Priorització en funció de la dificultat. Menorca
5. L’adequació dels serveis d’orientació 2,4

2. L’acreditació de centres especialitzats en la formació i la inserció social i
professional de persones joves amb baix nivell educatiu

2,33

12. La formació de formadors/es i gestors/es 2,33

11. Programes/accions específiques per a joves de 21 a 30 anys 2,27

10. La formació continuada 2,20

13. La creació de comissions locals per a la formació i la inserció social i professional
dels joves

2,07

3. La millora dels programes que hi ha 2

15. La implementació de sistemes efectius de recollida i explotació de les informacions 2,00

1. Les qualificacions professionals i la seva acreditació 1,93

6. L’economia social 1,87

7. El treball amb les empreses 1,86

16. L’adequació de l’administració 1,80

8. El treball amb al·lotes amb baix nivell educatiu 1,73

9. Els joves i les al·lotes amb baix nivell educatiu 1,73

4. La conversió dels contractes per a la formació en programes formatius 1,67

14. El suport a la inserció social 1,67

Les majors coincidències, en relació als àmbits on hi ha menys dificultats per a

implementar les propostes, es donen entre Menorca i Eivissa. Entre els cinc amb menys

dificultats, en els dos casos hi ha els àmbits 5, 11 i 12. Entre els cinc amb més dificultats

els 4, 8, 9, 16. Mallorca coincideix en considerar, igual que Menorca i Eivissa, l’àmbit 12

entre els cinc amb menys dificultat. I els àmbits 4 i 16 entre els cinc que presenten més

dificultat.



Estudi sobre la inserció laboral dels joves amb baix nivell educatiu a Balears

160

REFERÈNCIES

Auer, P., Kruppe, T. (1996). Monitoring of labour market policy in EU member

states. A Schmid, O’Reilly, Schömann (dirs.). International handbook of labour market

policy and evaluation. Reino Unido: Edward Elgar.

Aganzo, A. (1997). Empresas de inserción. Suplemento núm. 229. Madrid: Cáritas

Española.

Comisión de las Comunidades Europeas (2000). Memorándum sobre el

aprendizaje permanente. Bruselas, 30.10.2000. SEC(2000) 1832.

Comisión de las Comunidades Europeas (2001). Libro Blanco de la Comisión

Europea. Un nuevo impulso para la juventud europea. Bruselas, 21.11.2001.

COM(2001) 681 final.

Defourny, J., Favreau, Laville, J.L. (1997) (Dtores.). Inserción y nueva economía

social. Un balance internacional. Valencia: CIRIEC.

European Commission (2000). Gender equality in the European Union.

Examples of good practices (1996-2000). Luxembourg: Office for Official Publications of

the European Communities.

Flaquer, L. (2000). Les polítiques familiars en una perspectiva comparada.

Col. Estudis Socials, 3. Barcelona: Fundació “la Caixa”.

Fries, E. (1998). ÁGORA – IV. Las personas de escasa cualificación en el

mercado de trabajo: perspectivas y opciones políticas. Hacia una plataforma

formativa mínima. Salónica, 29 y 30 de octubre de 1998. CEDEFOP Panorama.

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

Meager, N. (1998). Evaluation des mesures de politique active de l’emploi en faveur

des chômeurs de longue durée. A: Inform MISEP, 62, 38-47.

O’Higgins, N. (2001). Desempleo juvenil y política de empleo. Una perspectiva

global. Col. Informes OIT, 54. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Schwartz, B. (1994). Moderniser sans exclure. Paris: La Découverte.



Estudi sobre la inserció laboral dels joves amb baix nivell educatiu a Balears

161

7. CONCLUSIONS

En aquest capítol es fa una primera proposta de conclusions a partir dels resultats

obtinguts a l’estudi. Aquestes conclusions estan obertes (com ha estat tot l’estudi) al debat i

a la contrastació d’opinions. Aquest debat i aquesta contrastació no poden fer més que

enriquir-les i donar encara més elements en relació a l’objectiu darrer d’aquest estudi:

millorar les condicions de vida d’una part important dels ciutadans i ciutadanes d’aquesta

comunitat i de la comunitat en general.

1)  Els resultats obtinguts són coherents amb els d’altres estudis (Quevedo, Salvá, 1997,

Carbonero, 1998) que reflecteixen una situació de gran desavantatge de la població

juvenil de Balears en relació a les taxes d’escolarització i al nivell d’estudis respecte

d’altres comunitats autònomes i de la Unió Europea (UE) i una situació d’avantatge

respecte dels principals indicadors de mercat de treball. Aquests resultats també

mostren que la situació d’avantatge en relació al mercat de treball és relativa, ja que és

valorada com a tal en relació a Espanya, que té taxes d’activitat i d’ocupació inferiors i

taxes d’atur superiors a les globals de la Unió Europea. De la comparació entre els

principals indicadors de mercat de treball referits a la població de 15 a 24 anys a

Balears i a la Unió Europea, ja hem vist que se’n deriva una situació de desavantatge per

a la població de Balears ja que, amb una taxa d’activitat semblant a la de la UE, duplica

la taxa d’atur.

2)  En la mateixa línia de coherència amb resultats d’altres estudis i amb les tendències

generals, s’observa, quan les dades estan desagregades per sexe, una millor situació de

les al·lotes en l’àmbit educatiu i una situació d’inferioritat en relació als principals

indicadors de mercat de treball.

3) Les informacions que hi ha són insuficients per a copsar en profunditat elements clau de

la problemàtica objecte d’estudi. S’ha avançat perquè, per primer cop, es pot comptar

amb alguns indicadors importants a nivell municipal. Però es tracta d’indicadors que cal

enriquir amb informacions addicionals. Entre les informacions imprescindibles a

introduir per a la construcció dels indicadors de sistema educatiu per municipis, volem

destacar la necessitat de desagregar les informacions per sexe. També caldria diferenciar

les dades referides a la ubicació del centre escolar i les referides al municipi on viu

l’alumnat. Ens permetria copsar amb més profunditat la realitat municipal i també de

cada una de les zones.
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Quant als indicadors de mercat de treball, les dades municipals desagregades per

grups d’edat (aquí també per sexe) sols ens permeten treballar amb una taxa d’atur (en el

text taxa d’atur 1) que reflecteix (en percentatges) la proporció de la població aturada

registrada en relació a la població potencialment activa. Per tant, les taxes d’atur que es

presenten són inferiors i no són comparables a les taxes d’atur registrat tradicional

(proporció de la població activa que està registrada com a aturada). El fet que ens donin

informació referida a les persones registrades com a aturades i la possibilitat de comparar

per municipis i sexe és una primera aproximació, però caldria completar-la amb les taxes

d’ocupació, d’activitat i d’inactivitat (diferenciant l’estudi d’altres tipus d’inactivitat).

D’aquesta manera, tendríem, per a cada municipi, la informació bàsica relativa a les

activitats que realitza la població jove. Això ens permetria millorar el coneixement de la

realitat i de la seva evolució i, per tant, de la intervenció. Cal recordar, a aquest respecte

que, precisament una de les fites dels programes més innovadors de formació i treball és la

que es refereix al treball amb poblacions que es caracteritzen per una baixa utilització de les

ofertes formatives i que no figuren a les estadístiques d’atur perquè no s’hi registren. També

cal recordar que en els moments de reactivació econòmica augmenta la tendència a

registrar-se com a aturat/ada. Per tant, les dades municipals amb les quals comptam

informen d’això: de la població que per cercar feina i/o per cobrar les prestacions

corresponents està inscrita com a aturada. No informen de les persones que cerquen feina

sense inscriure’s, de les que ja no s’inscriuen perquè  després de renovacions diverses no

han trobat feina, etc. El fet de completar les informacions que es tenen és especialment

rellevant en el cas de la població femenina.

4) Els indicadors amb els quals comptam ens permeten comparar la situació entre les illes

i, per primera vegada en un estudi d’aquestes característiques, tenir elements de

comparació per municipis en relació a aspectes clau de la realitat de la població objecte

d’estudi, establir prioritats i quantificar les necessitats a nivell territorial. En el capítol 3

figura la informació detallada  d’indicadors del sistema educatiu, i inclou prioritzacions

en funció de diferents elements de comparació: taxes d’escolarització i de graduació, no

graduacions i graduacions amb assignatures suspeses, no promocions i promocions

amb assignatures suspeses en el primer cicle d’ESO. En el capítol 4 s’analitzen els

indicadors de mercat de treball i s’estableixen les prioritats en relació a l’únic indicador

amb el qual comptam (la taxa d’atur 1 esmentada).

5)  Dels resultats de l’anàlisi d’indicadors del sistema educatiu per municipis, destacam

(sempre tenint present que parlam de municipis en funció de la ubicació del centre):
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••••  Els municipis on hi ha el major nombre d’alumnat que no va aconseguir el

títol de graduat en Educació Secundària que coincideixen amb els que tenen major

nombre d’alumnat que va obtenir el títol amb alguna assignatura suspesa (d’entre

els deu amb major nombre en cada cas). Són (per ordre alfabètic): Calvià,

Ciutadella, Eivissa, Inca, Llucmajor, Manacor, Maó, Palma, Sant Antoni de

Portmany i Sant Josep de la Talaia. En el nombre de no graduats, les xifres

oscil·len, en aquests municipis, entre 1053 a Palma i 46 a Ciutadella i Sant Josep

de la Talaia. Quan consideram l’alumnat no graduat i el graduat amb alguna

assignatura suspesa, el nombre oscil·la entre 2230 a Palma i 119 a Sant Antoni de

Portmany.

•••• Els municipis on hi ha el major nombre d’alumnat que no promociona al curs

següent (2n. o 3r.) durant el primer cicle de l’ESO que coincideixen amb els que

tenen major nombre d’alumnat que promociona amb alguna assignatura suspesa

(d’entre els deu amb major nombre en cada cas). Són (per ordre alfabètic): Calvià,

Eivissa, Inca, Llucmajor, Manacor, Maó, Palma, Sant Antoni de Portmany i Santa

Eulària del Riu. En el nombre de no graduats, les xifres oscil·len, en aquests

municipis entre els 833 de Palma i els 69 de Sant Antoni de Portmany. Quan

consideram l’alumnat graduat i el que promociona amb alguna assignatura

suspesa, el nombre oscil·la entre 2794 a Palma i 179 a Sant Antoni de Portmany.

••••  Els municipis on hi ha el major percentatge d’alumnat que no va aconseguir

el títol de graduat en Educació Secundària i els municipis o hi ha el major

percentatge dels que no varen aconseguir el títol o que ho varen fer amb alguna

assignatura suspesa (d’entre els deu amb major percentatge en cada cas), per ordre

alfabètic: Eivissa, Llucmajor, Muro, Sant Antoni de Portmany.

••••  Els municipis on hi ha el major percentatge d’alumnat que no promociona al

curs següent (2n. o 3r.) durant el primer cicle de l’ESO o que promociona amb

alguna assignatura suspesa (d’entre els deu amb major percentatge en cada cas),

per ordre alfabètic: Calvià, Llucmajor, Muro, Sa Pobla, Santa Margalida, Son

Servera.

••••  Les coincidències quant a major volum d’alumnat amb dificultats (no

graduats i graduats amb assignatures suspeses i no promocions i promocions amb

assignatures suspeses). Els municipis són, per ordre alfabètic: Calvià, Eivissa, Inca,

Llucmajor, Manacor, Maó, Palma, Sant Antoni de Portmany.
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••••  Les coincidències quant a major percentatge d’alumnat amb dificultats (no

graduats i graduats amb assignatures suspeses i no promocions i promocions amb

assignatures suspeses). Els municipis són, per ordre alfabètic: Llucmajor i Muro.

6) Dels resultats de l’anàlisi d’indicadors de mercat de treball per municipis, destacam:

•••• El tipus d’informació amb la qual comptam només ens permet comparar (pels

grup d’edat objecte d’estudi) les illes i els municipis quant al percentatge de

persones inscrites com a aturades en relació a la població potencialment activa. El

fet de tenir una taxa més elevada no es pot considerar en si mateix indicador

d’estar en una situació d’inferioritat en relació a un territori amb una taxa inferior.

Només podríem interpretar-ho en positiu o negatiu en comparació amb taxes

d’activitat, d’ocupació i d’escolarització. L’indicador amb el qual comptam ens

permet identificar i comparar la població que, per diversos grups d’edat i sexe, està

inscrita i que, per tant, es preveu que vol formar part de la població ocupada. Es

considera que es tracta d’una població inicialment més receptiva a les mesures

actives d’ocupació que la població no inscrita.

••••  Per grups d’edat i pel conjunt de les illes, les taxes d’atur més elevades

corresponen al grup de 25 a 29 anys i, a poques dècimes de diferència, al de 20 a

24 anys. El grup de 16 a 19 anys és el que presenta taxes d’atur inferiors. Per illes,

i en tots els grups d’edat, les taxes superiors sempre corresponen a Eivissa, seguida

de Formentera, Mallorca i Menorca.

•••• La diferència entre les taxes d’atur femení i masculí augmenten amb l’edat si

comparam el grup de 16 a 19 anys amb els altres dos. Les taxes d’atur femení més

elevades per tots els grups d’edat són a Eivissa.

••••  En xifres absolutes, el major nombre de persones aturades per a tots els

grups d’edat, i per a ambdós sexes, correspon, per aquest ordre, a Mallorca,

Eivissa, Menorca i Formentera.

••••  Els municipis que es troben entre els deu que presenten taxes globals més

elevades d’atur per cada grup d’edat són (per ordre alfabètic): Alcúdia, Capdepera,

Pollença, Sant Antoni de Portmany, Santa Margalida, Santanyí.

••••  Els municipis que es troben entre els deu que presenten taxes globals més

elevades d’atur femení per cada grup d’edat són (per ordre alfabètic): Alcúdia,

Búger, Capdepera, Muro, Sant Antoni de Portmany, Santa Margalida, Santanyí.
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••••  Els municipis que es troben entre els deu que presenten taxes globals més

elevades d’atur global i d’atur femení per cada grup d’edat són (per ordre alfabètic):

Alcúdia, Capdepera, Sant Antoni de Portmany, Santa Margalida, Santanyí.

•••• Els municipis que es troben entre els deu que presenten el nombre més elevat

de persones en atur per cada grup d’edat, tan globalment com femení, són (per

ordre alfabètic): Alcúdia, Calvià, Eivissa, Inca, Llucmajor, Manacor, Palma, Sant

Antoni de Portmany, Santa Eulària del Riu.

7)  La recollida d’informació sobre els recursos que hi ha evidencia, en primer lloc, les

dificultats per identificar la utilització per part de la població jove  en general i, la que té

un baix nivell educatiu en particular, dels recursos que no són específics per a joves. En

el cas dels recursos específics per a joves, ja hem destacat la manca d’informació relativa

a la formació en el marc dels contractes per a la formació. En general i, tal com figura en

el capítol 6 de propostes, s’hauria d’establir un sistema de recollida d’informació que

generàs estadístiques periòdiques de manera normalitzada. Això permetria anàlisis

comparatives i evolutives.

8)  La diversitat de recursos i d’administracions i entitats implicades en les polítiques de

formació i treball per a joves amb baix nivell educatiu exigeix la planificació conjunta i el

treball en xarxa. Cal plantejar-se objectius clars i compartits referits a col·lectius i a

territoris. A partir d’aquí s’han d’establir les estratègies, els recursos i els rols dels

diversos actors. Això duria a un millor ajustament entre recursos i necessitats. Els

instituts d’ensenyament secundari han de participar també en la planificació conjunta i

el treball en xarxa. Això permetria millorar l’abordatge de certes problemàtiques abans

dels 16 anys i un enriquiment recíproc a partir de les experiències d’uns i altres.

9) Les propostes i la seva priorització figuren detallades en el capítol 6. D’aquestes destaca

la valoració elevada de cada un dels àmbits que es correspon amb l’ampli consens que hi

va haver a totes les reunions amb les propostes presentades. També s’ha de ressaltar

que de tots els àmbits, el que es considera més important (té la mitjana més elevada) és

l’adequació de l’administració. L’administració pública és valorada en el seu just paper

com a suport a la transformació de la realitat. Per illes, la màxima importància es dóna

al treball amb les al·lotes amb baix nivell educatiu (Eivissa), el suport a la inserció social

(Mallorca) i l’adequació de l’administració (Menorca).

10) De les reunions amb professionals i entitats destaca l’interès i l’elevat grau de consens

entre les entitats i professionals participants pel que fa a la necessitat d’ordenar el

sector, de millorar la qualitat de l’oferta i d’ajustar-la a les característiques i necessitats
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de les poblacions i els territoris. També de donar suport a l’oferta de qualitat i utilitzar-la

com a suport per a la millora de tot el sector. Destaca també la reiteració en els diversos

espais de discussió de la necessitat de major coordinació entre els programes i accions

de la Conselleria d’Educació i de les Treball i Formació i Benestar Social.
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Per acabar, volem agrair la possibilitat que se’ns ha donat de fer aquest estudi que,

per a nosaltres, ha estat l’ocasió de posar a l’abast de la societat de les illes els resultats

d’una llarga trajectòria de recerques en l’àmbit de la formació i la inserció sociolaboral de

joves amb baix nivell educatiu. Aquests resultats inicials han estat enriquits i contrastats a

partir dels documents analitzats, però, sobretot, de les aportacions i els debats duts a terme

amb els i les professionals i entitats que han participat en l’estudi durant l’any de la seva

realització.
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