
Impulsar una Estratègia de ciutat contra 
l’abandonament educatiu prematur
en la que s’actuï des de la prevenció, la intervenció i la 
compensació, i que tingui una visió específica segons el 
districte on s’actua. 

amb una oferta flexible, accessible i adaptable.

Focalitzar la lluita contra l’abandonament 
també en els estudis post-obligatoris,
especialment en els cursos de grau mig. 

Articular els diferents agents socioeducatius 
(administració i entitats)
per abordar el fenomen i cobrir el conjunt de necessitats 
dels i les joves.   

Disposar de places suficients per a tot l’alumnat 
que vulgui cursar ensenyaments d’FP

Plena continuïtat formativa 
i reducció de l’abandonament educatiu 

Comptar amb dades actualitzades sobre 
l’abast del fenomen.
Detectar alumnat susceptible de fer abandonament 
i tenir traçabilitat d’aquell que ja ha abandonat.   

Posar un focus especial en l’alumnat en 
situació de vulnerabilitat social i en 
visibilitzar les noies.
Abordar els diversos determinants socials que intervenen 
en la transició a l’educació post-obligatòria. 

Centrar més esforços en la lluita contra 
l’absentisme i el fracàs escolar,
enfortint accions de suport i reforç escolar i de seguiment 
continuat dels i les joves que anticipin possibles trajectòries 
escolars de risc. 

i aconseguir que cada jove tingui un pla individualitzat de 
transició que l’ajudi en la presa de decisions sobre el seu 
futur.  

Reforçar la coordinació entre etapes per 
garantir la continuïtat

que donen resposta per a aquells joves més vulnerables 
que volen fer un retorn educatiu de l’obligatòria a la post 
obligatòria.  

Potenciar i donar a conèixer els programes 
de noves i segones oportunitats educatives 

i millorar la informació, l’acompanyament i l’orientació 
tant a l’alumnat com a les famílies i al professorat. 

Desplegar la dotació de figures d’orientació 
a tots els centres d’FP 

per tal que puguin realitzar i finalitzar els estudis amb 
èxit. 

Millorar els mecanismes d’orientació al col·lectiu 
de persones amb diversitat funcional en la 
post-obligatòria 

@pch.vector


