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La pobresa energètica a Catalunya 
Una problemàtica que afecta com a mínim 
el 7,5% de les llars catalanes 

laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse 
molestie consequat, vel illum dolore 
eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum zril 
delenit augue duis dolore te feugait 
nulla 

Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing 

consequat. Duis autem vel eum 
iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla 
facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea  Lorem ipsum 
dolor sit amet, consecl 

Període 2018

Objectiu
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam 

Tipus d’avaluació Lorem 

Mètode Lorem ipsum

Institucions impulsores 
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim

Avaluació encarregada per
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit

Analistes
Lorem ipsum
dolor sit amet
consectetuer adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

Programa Èxit Estiu
Una millora de les oportunitats acadèmiques 
de l’alumnat

Període d’anàlisi

Objectiu
Establir en quina mesura la 
participació en el programa 
Èxit Estiu contribueix 
a millorar els resultats 
acadèmics dels participants 
en el curt termini

Tipus d’avaluació

El programa Èxit Estiu, impulsat pel Consorci d’Educació de 
Barcelona, dona suport acadèmic durant l’estiu a alumnat 
d’ESO que té assignatures pendents per recuperar al setembre. 
El programa, conduït per estudiants universitaris voluntaris, 
vol aconseguir millorar el rendiment acadèmic dels 
alumnes d’ESO, augmentar les taxes de graduació i prevenir 
l’abandonament escolar prematur. 

Es constata la incidència positiva 
del programa en l’increment 
d’assignatures recuperades i en la 
probabilitat de recuperar totes les 
assignatures pendents.

Èxit Estiu incrementa la 
probabilitat de passar de curs i de 
graduar-se.
Aquest efecte es dona, sobre tot, 
entre l’alumnat de 4t d’ESO.

El balanç global dels resultats 
d’impacte obtinguts és positiu 
i corrobora els beneficis que 
les intervencions de reforç i 
aprenentatge formal a l’estiu 
poden representar per als alumnes 
amb assignatures suspeses que 
necessiten suport acadèmic.
Aquesta intervenció pot tenir un 
potencial important en aquells 
països que, com Espanya, presenten 
nivells preocupants de repetició i 
abandonament educatiu prematur.
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Problemàtica i intervenció
Espanya presenta nivells preocupants de desigualtat educativa, repetició 
de curs i abandonament educatiu prematur. Per enfrontar aquesta pro-
blemàtica el Consorci d’Educació de Barcelona va posar en marxa, l’any 
2013, el programa Èxit Estiu, que s’emmarca en el Pla de suport a l’estiu per 
a l’alumnat de l’ESO que impulsa l’Ajuntament de Barcelona.

Èxit Estiu

Èxit Estiu és un pro-
grama de participació 

gratuïta i  voluntària

Èxit Estiu es dirigeix a alumnes de se-
cundària en risc de repetició de curs.

És un programa de participació 
gratuïta, voluntària i conduït per 
estudiants universitaris (idealment 
ex alumnes de l’institut) anomenats 
amics@grans. 

El component principal d’Èxit Estiu 
el constitueixen les tutories de 
reforç, que es porten a terme en 
grups reduïts (s’intenta no superar la 
ratio de 10 alumnes per amic@gran) 
durant dues hores diàries al llarg 

de tres (excepcionalment quatre) 
setmanes a l’estiu. Aquesta iniciativa 
combina les activitats acadèmiques 
amb, opcionalment, pràctica espor-
tiva, que es porta a terme durant les 
dues hores prèvies o posteriors a les 
tutories de reforç.

El programa Èxit Estiu neix emparat 
pels prometedors resultats que la 
literatura internacional assigna a 
programes d’aprenentatge i reforç 
escolar a l’estiu, tant en relació amb 
el rendiment acadèmic com pel que 
fa a les habilitats socioemocionals i 
conductuals dels participants.

Així, aquesta és una intervenció que 
pot tenir un potencial important en 
els països que presenten nivells alts 
d’abandonament educatiu prematur.

Evidència 



Avaluació
L’avaluació d’aquesta iniciativa vol establir en quina mesura la participa-
ció en l’Èxit Estiu contribueix a millorar els resultats acadèmics dels parti-
cipants en el curt termini.

Objectius i metodologia
L’avaluació vol estimar l’impacte de l’Èxit Estiu sobre 
tres outcomes d’interès:

 Assignatures recuperades

 Possibilitat de passar de curs

 Possibilitat de graduar-se 

Per estimar l’impacte d’Èxit Estiu, l’avaluació ha analitzat 
dues edicions d’aquest programa; la primera, l’estiu de 
2013, en què s’ha utilitzat la tècnica de “dobles diferèn-
cies” o Difference in Difference (DiD) utilitzant una mos-
tra de 57 instituts (39 participants i 18 no participants) i 
22.038 alumnes (16.456 en instituts participants i 5.582 en 
instituts no participants) i l’última edició del programa, 
l’estiu de 2017, en què s’ha utilitzat el Propensity Score 
Matching (PSM) amb una mostra de 1.200 alumnes. 

Dobles Diferències 
Compara allò que els succeeix a instituts participants 
i no participants abans i després que s’implementi el 
programa per primera vegada l’estiu de 2013. 

S’analitzen les diferències en els resultats de les con-
vocatòries extraordinàries de setembre de 2012 (quan 
el programa no estava implementat a cap institut) i de 

Comparació entre

Resultats acadèmics setembre 2012 
(abans d’Èxit Estiu) de:

alumnes 
d’instituts 
participants

alumnes 
d’instituts NO
participants

Programa 
IMPLEMENTAT

Resultats acadèmics setembre 2013
(després d’Èxit Estiu) de:

alumnes 
d’instituts 
participants

alumnes
d’instituts NO
 participants

Programa 
NO IMPLEMENTAT

Programa 
NO IMPLEMENTAT

Dobles Diferències

i ii

(grup de 
tractament)

(grup de 
control)

(grup de 
tractament)

(grup de 
control)

Programa 
NO IMPLEMENTAT

setembre de 2013 (un cop el programa s’ha implemen-
tat en els instituts participants), entre:

 Grup de tractament: Tots els alumnes dels instituts 
participants a la primera edició del programa.

 Grup de control: Tots els alumnes dels instituts no 
participants a la primera edició del programa. 

El grup de control permet simular què hauria passat 
amb el grup de tractament en cas de no haver pres part 
en el programa.

Propensity Score Matching
Per a cada alumne participant en el programa es busca 
un no participant que, abans de l’inici del programa, 
presenti la mateixa probabilitat (Propensity Score) de 
participar-hi. 

Per establir aquesta probabilitat de participació s’utilitza 
informació dels participants prèvia a l’inici del progra-
ma que contempla variables de tipus personal, familiar, 
d’entorn i d’expectatives i actituds cap el centre que po-
den influir en la decisió de participar en el programa.

Així, es comparen els resultats obtinguts en la convoca-
tòria extraordinària de setembre de 2017 dels alumnes 
participants i dels alumnes que formen el grup de no 
participants creat pel Propensity Score Matching, que 
conformen el grup de control.



Resultats
Un programa d’estiu conduït per universitaris i de baixa intensitat i dura-
da pot tenir impactes positius en els resultats educatius de l’alumnat de 
secundària, almenys en el curt termini, també en el nostre context, tal i 
com la literatura internacional suggeria per altres països.

Resultats acadèmics

Increment en les assignatures 
recuperades

Aquest impacte és significatiu si 
tenim en compte que les vacances 
d’estiu solen generar un retrocés en 
el procés d’aprenentatge de nens i 
adolescents (summer loss).

Èxit Estiu incrementa la possibi-
litat de passar de curs i de gra-
duar-se

L’impacte és especialment rellevant 
en l’alumnat de quart d’ESO en qui 
el programa comporta, a més d’un 
increment en el nombre d’assig-
natures recuperades, un augment 
estadísticament significatiu en la 
probablitat d’obtenir el títol de Gra-
duat en Secundària.

Programa de 
baixa intensitat i 
durada, conduït 
per estudiants 
universitaris

Increment de 
la possibilitat 
de passar de 
curs i de gra-
duar-se

Increment de 
les assignatures 
recuperades

Èxit Estiu incrementa 
la possiblitat de passar 
de curs i de graduar-se



 

Ampliar-ne l’abast a 
instituts que actualment 
no hi participen

Sembla raonable apostar per 
estendre el programa Èxit Estiu 
a aquells instituts de la ciutat 
que a dia d’avui encara no estan 
involucrats.

Tenir en compte aquests 
programes en la lluita 
contra l’abandonament 
escolar prematur
Programes com Èxit Estiu, per la 
seva efectivitat, poden resultar un 
bon model de referència per aplicar 
en aquells territoris que mostren 
alts nivells de repetició de curs i 
d’abandonament educatiu prematur.

Continuar avaluant 
l’impacte dels programes 
d’aprenentatge a l’estiu

Amb una avaluació constant dels 
programes d’ensenyament així 
com d’aquelles intervencions 
dirigides a millorar les oportuni-
tats educatives dels alumnes, es 
permetrà conèixer els seus errors, 
encerts i, en definitiva, el seu im-
pacte per així prendre decisions 
més informades per encaminar 
aquest tipus de propostes a una 
major efectivitat.

Aprenentatges
El balanç global dels resultats d’impacte obtinguts en l’anàlisi de les dues 
edicions és clarament positiu i corrobora els beneficis que les interven-
cions de reforç i aprenentatge formal a l’estiu poden representar per als 
alumnes que necessiten aquest suport. 

Podeu consultar l’informe complet a ivalua.cat

Resulta una proposta molt interes-
sant quant a viabilitat

Èxit Estiu aconsegueix obtenir im-
pactes positius essent desenvolupat 
per estudiants majoritàriament 
universitaris i tenint una intensitat 
i duració baixa en relació als pro-
grames que la literatura internacio-
nal considera com a efectius.

Recomanacions

Els resultats obtinguts han estat 
molt positius en el curt termini

El programa Èxit Estiu s’ha mostrat 
efectiu en l’augment de la probabili-
tat d’aprovar totes les assignatures i 
de graduar-se.

Èxit Estiu permet ser optimistes 
respecte l’efectivitat d’aquest tipus 
d’intervencions 

Els programes de reforç escolar 
sovint depenen de variables que 
poden condicionar el cost i la viabi-
litat de la seva implementació. Èxit 
Estiu, però, aconsegueix resultats 
positius amb un cost baix.


