NOTA DE PREMSA
El 18,4% dels estudiants d’ESO té mancances econòmiques severes que
condicionaran el seu futur educatiu
•

L’estudi “El futur comença avui” de l’ONG Fundació Adsis analitza els i les
estudiants d’ESO, la generació que està vivint un canvi de tendència social
marcat per la situació econòmica

•

L’informe mostra que el rendiment acadèmic és un 24% més baix en els joves
en risc d’exclusió social que en la resta

"El futur comença avui", un estudi realitzat per Fundació Adsis que compta amb la
participació de prop de 3.000 adolescents estudiants d'ESO de tot l’Estat espanyol,
revela que el 18,4% d'aquests joves tenen mancances econòmiques severes que
condicionaran el seu futur educatiu. Es tracta d'adolescents que viuen en llars amb
pares sense feina (63%), que tenen dificultats per pagar el lloguer o la hipoteca (70%),
per pagar imprevistos (87%) i no poden menjar carn o peix almenys 3 vegades per
setmana (75%).
L'estudi de Fundació Adsis, que té com a objectiu conèixer la situació d'una de les
generacions més afectades per la crisi per poder atendre millor les seves necessitats,
així com sensibilitzar la societat sobre la manca de suport que pateixen, posa en
evidència que aquests joves, tenen menys accés a activitats i suports de caràcter
extraescolar, amb la qual cosa el seu rendiment es veu notablement afectat. En
comparació, el seu rendiment acadèmic és un 24% més baix que el de la resta
d'estudiants i un 61% d'ells ha suspès 3 o més assignatures el curs passat.
“Aquestes dades mostren que el seu futur educatiu es trobarà amb més dificultats
perquè no compten amb les mateixes oportunitats que la resta”, manifesta Carlos
Melgar, director general de Fundació Adsis.
L’informe també posa en evidència com aquests joves se senten menys valorats i
tenen menys suport del seu entorn que la resta d'estudiants d'ESO i com les seves
expectatives d'èxit també són més baixes: un 37 % creu que no aconseguirà les
seves aspiracions i un 30 % no sap si acabarà l'ESO o creu que no ho farà.
A l'informe "El futur comença avui" han participat 2.970 adolescents, que estudien
ESO a 24 instituts públics d'educació secundària, que formen part de la
generació Postmil·lennial, joves nascuts entre 1997 i el 2000, molt conscients de les
dificultats per aconseguir un bon futur (el 50% veu el futur negre o incert) però que
confien plenament en si mateixos (el 78% creuen que aconseguiran les seves
aspiracions) i en el valor de l'esforç per aconseguir les seves aspiracions (el 87% està

disposat a esforçar-se per assolir les seves aspiracions). Destaca que la majoria dels
estudiants (56%) s'associa autonomia a ser responsable dels seus propis actes.
En aquest estudi han participat 696 adolescents que estudien ESO a cinc instituts
públics d’educació secundària de Catalunya. No s’han trobat diferències
estadísticament rellevants respecte a les dades de l’Estat espanyol.
Fundació Adsis és una entitat sense ànim de lucre que des de fa més de 45 anys
treballa perquè els joves en risc d'exclusió social trobin oportunitats per
desenvolupar-se personal i professionalment, proporcionant l'acompanyament, els
recursos i les eines que necessiten perquè puguin superar el fracàs escolar i l'atur.
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