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El fracàs escolar.

    Diguem que hi ha fracàs escolar quan un alumne no 
aconsegueix els objectius propostos a nivell escolar i existeix 
un desaprofitament dels seus recursos intelectuals.

    l' Institut Nacional de Qualitat i Avaluació (INCE):

                -1/4 part dels xiquets fracasa en els estudis.
                -1/3 part dels estudiants d’E.S.O. obté         

calificacions negatives.
                - Un 32% dels alumnes de l' ensenyament 

mitjà  repeteix curs.
                - El 48% no supera el batxiller.       



ALGUNS APUNTS AL VOLTANT 
DE L' ADOLESCÈNCIA.

1. ADAPTEM-NOS A LES NOVES CIRCUMSTÀNCIES. Les estratègies que 
funcionaren en el passat han de renovar-se.

2. CREEM UN BON AMBIENT…I ESPEREM.
   
   És enfortir-los per a que puguen seguir endavant en qualsevol circumstància 

per ells mateixos.

3. APRENGUEM A DIR “NO”: per a que estiguen preparats per a gestionar la 
frustració de les negatives que es trobaran al llarg de la vida.

4. COMBINEM TENDRESA I EXIGÈNCIES. No els parlem com si foren 
col·legues, perquè no ens respectaran 

     ni siguem excessivament autoritaris perquè no es senten ofegats.
 
 5. DONEM EXEMPLE I COMPRENGUEM.  Haurem de complir els 

compromisos que hem adquirit amb ells.

                                     Som pares per a tota la vida. 

  

    



DIFICULTATS MÉS FREQÜENTS 
I...QUÈ PODEM FER

1. No estudiar o fer com qui estudia.

2 . Estudiar l’ últim dia.

3. Confondre el “ja ho entenc” en el “ja m’ho sé”.
       
4. Dificultats de concentració. 

5. Dificultats en la lectura, de velocitat, pobresa de vocabulari, 
d'expressió escrita,...

       
6. Llacunes en les matèries, quan falla la base.
        
7. Ansietat pels exàmens.

8. Falta d'ambició / motivació
                     



ALTRES CAUSES...

• 1. LA TELEVISIÓ. Els xiquets que més la 
veuen són els que pitjors notes obtenen

• 2. ELS VIDEOJOCS I el mòbil .

• 3. DISTRIBUCIÓ DEL TEMPS LLIURE. 
La setmana de dilluns a dijous i el temps 
d’oci de cap de setmana. 



COM AJUDAR ALS NOSTRES 
FILLS EN ELS ESTUDIS

•  Creant un ambient d’estudi a casa .
• Els pares per davant en l' afany per la cultura.
•  Col·laborar amb el tutor i professors.
• Orientant els nostres fills en les tècniques 

d’estudi.
• Animant a l' estudi sense sermonejar.
• Procurant ajudes pedagògiques quan les 

necessiten.
• Seguint el quefer diari sense agobiar.



PASOS EN L' ESTUDI

• 1- LECTURA RÀPIDA
• 2- LECTURA COMPRENSIVA I 

SUBRATLLAT
• 3- ESQUEMA
• 4- MEMORITZACIÓ
• 5- PLÀ DE REPASSOS 
 





ATENCIÓ- CONCENTRACIÓ, o 
còm no perdre el temps...

1- Eliminar els estímuls irrellevants (fotos, música...).

2- Marcar-se un temps límit per a la realització de cada 
tasca.

3- Fer l’esforç de concentrar-se tots els dies a la mateixa 
hora.

4- Tenir clares les metes.

5- La corba d’atenció i els descansos.

6- Ordinador, mòbil...



FACTORS AMBIENTALS

• La temperatura
• La lluminositat
• L’ordre (a la taula, als llibres, l’agenda…)
• La quietud
• L’ambient 
• Fer i complir un horari d’estudi personal.
• Dormir -  descans...
• L'alimentació
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