
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució dels percentatges d’abandonament prematur dels estudis (18-24 anys) per sexe. Període 

2008-2018 

 

Anys 
Catalunya Espanya Unió Europea 

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

2018 21,5 (p) 12,5 (p) 17,0 (p) 21,7 14,0 17,9 - - - 

2017 19,6 14,4 17,0 21,8 14,5 18,3 12,1 8,9 10,6 

2016 21,6 14,2 18,0 22,7 15,1 19,0 12,2 9,2 10,7 

2015 21,8 15,8 18,9 24,0 15,8 20,0 12,4 9,5 11,0 

2014 26,7 (b) 17,5 (b) 22,2 (b) 25,6 (b) 18,1 (b) 21,9 (b) 12,8 (b) 9,6 (b) 11,2 (b) 

2013 30,5 18,6 24,7 27,2 19,8 23,6 13,6 10,2 11,9 

2012 28,5 19,7 24,2 28,9 20,5 24,7 14,5 10,9 12,7 

2011 31,1 21,1 26,2 31,0 21,5 26,3 15,3 11,5 13,4 

2010 34,8 22,8 28,9 33,6 22,6 28,2 15,8 11,9 13,9 

2009 38,4 25,1 31,9 37,4 24,1 30,9 16,1 12,3 14,2 

2008 39,8 25,7 32,9 38,0 25,1 31,7 16,6 12,7 14,7 

     Fonts: Departament d’Educació, Idescat, Eurostat.  (p) = provisional, (b) = ruptura de sèrie 

                                                                             

És òptima l’evolució del percentatge 
d’abandonament prematur dels estudis? 
 

El percentatge de la població d’edats 

compreses entre els 18 i els 24 anys que ha 

assolit com a màxim la primera etapa de 

l’educació secundària i que no continua 

estudis posteriors ha de ser igual o inferior al 

10% del total de la població, segons l’ET2020 

(Education and Training 2020), el marc 

estratègic per a la cooperació europea en 

l’àmbit de l’educació i la formació.  

 

En alguns casos, els objectius fixats per 

l’ET2020 s’adapten a les circumstàncies de 

cada país, de manera que el Consell d’Europa 

va acceptar que Espanya arribés a l’objectiu 

del 15% el 2020 en aquest indicador, atesos 

els valors elevadíssims que històricament hi 

ha presentat. 
 

El Govern de la Generalitat de Catalunya va 

establir el 2012 com a objectiu reduir la taxa 

d’abandonament escolar per sota del 15% al 

final del 2018 (Ofensiva de país a favor de 

l’èxit escolar).  

 

Observem l’evolució d’aquest indicador en un 

període que va des de l’any 2008 fins al 2018, 

en tres territoris: Catalunya, Espanya i la Unió 

Europea. 

 

Les dades de Catalunya del 2017 i 2018 

mostren un estancament del valor d’aquest 

indicador. 
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    Fonts: Departament d’Educació, Idescat, Eurostat.   
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A Catalunya, l’any 2018 i 2017 el valor de 

l’indicador d’abandonament prematur dels 

estudis és del 17%, percentatge molt proper a 

l’objectiu europeu del 15% per a l’any 2020 

permès per a Espanya. El valor  és superior en 

els homes que en les dones, tant a Catalunya, 

com a Espanya. A Catalunya, l’any 2018 el 

valor dels homes és 9 punts superior al de les 

dones, mentre que a Espanya ho és 7,7 punts. 

El percentatge total de Catalunya del 2017 és 

lleugerament inferior al percentatge total 

d’Espanya i uns set punts superior a la 

mitjana de la Unió Europea. 

 

És de destacar que es parteix d’uns valors 

superiors al 30% —amb uns valors màxims del 

34,3% el 2003, el 34,1% el 2004 i el 32,9% el 

2008—, que en deu anys mostren una 

tendència progressiva a la disminució.  

 

En onze anys, els valors d’aquest indicador a 

Catalunya s’han reduït gairebé un 50%, ja 

que s’ha passat del 32,9% de l’any 2008 al 

17,0% de l’any 2018.  

 

Al llibre L’escola  no és per a tu (Barcelona, 

Fundació Jaume Bofill, 2017). Aina Tarabini-

Castellani analitza el rol que tenen els centres 

educatius en les dinàmiques d’abandonament 

escolar i reflexiona sobre els processos que 

provoquen l’abandonament.   

<https://www.fbofill.cat/publicacions/lescola

-no-es-tu> 

Font: CSASE, Quaderns d’avaluació. 42, gener 2019 


