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Introducció

Al llarg de la primera dècada del 2000, l’alumnat estranger va passar 
de suposar aproximadament un 2,5% de la població escolaritzada a 
les escoles i els instituts catalans a superar el 15% (Martínez i Albai-
gés, 2013), i es van produir tres circumstàncies que, al marge de l’in-
crement numèric, van atraure l’atenció dels responsables polítics. En 
primer lloc, l’arribada d’aquest alumnat tenia lloc majoritàriament en 
edats avançades, de manera que l’escolarització no s’iniciava en els 
primers anys de l’educació primària, i posava en qüestió les bases de 
l’aprenentatge constructiu sobre el qual està dissenyat el sistema edu-
catiu. En segon lloc, un volum important d’aquests alumnes arribava 
un cop començat el curs escolar (fenomen conegut com a matrícula 
viva), la qual cosa generava certes dificultats afegides per a la planifi-
cació educativa. I, en tercer lloc, s’observava una alarmant distància 
entre els resultats escolars de l’alumnat immigrant i els obtinguts pels 
seus companys autòctons. 

En els últims anys, arran de la crisi econòmica, sembla haver-se pro-
duït una relaxació en les preocupacions polítiques i socials protagonit-
zades per l’escolarització de l’alumnat estranger, principalment per la 
caiguda de l’alumnat arribat en cursos avançats i pel debilitament de 
la matrícula viva. Però també perquè el focus d’atenció s’ha desplaçat 
a qüestions més de base, com la reducció de la despesa pública en 
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educació i l’excel·lència del sistema educatiu, a banda de l’atenció a 
l’alumnat més vulnerable a causa de l’increment de les situacions de 
pobresa familiar. Tot i això, el percentatge d’alumnes estrangers o 
d’origen estranger s’ha mantingut sense grans canvis i les desigualtats 
de resultats no han desaparegut, de manera que els centres educatius 
i el professorat segueixen treballant per donar respostes als reptes 
sorgits en aquest context. 

En aquestes pàgines ens proposem presentar alguns d’aquests reptes 
i reflexionar-hi, i ho fem entorn de dos eixos analítics: les tensions 
derivades de la relació entre immigració i exclusió social, d’una banda, 
i entre èxit escolar i procedència etnicocultural, de l’altra. Ho fem te-
nint molt present que el pes dels nois i noies de famílies immigrades 
que han acomplert bona part de la seva escolarització (i socialització) 
aquí (i que, per tant, ja no es poden qualificar de «nouvinguts») és 
cada vegada més elevat, i que aquesta realitat actual més complexa 
planteja un debat sociodemogràfic i conceptual de fons sobre com 
analitzem la condició d’estrangeria en els infants i joves i, de retruc, 
sobre l’ús i abús de la noció de «segona generació».1

Amb aquests punts de partida, abordarem un total de nou reptes, dei-
xant de banda —per estricta limitació d’espai— una multitud de fenò-
mens que, si no de manera exclusiva, sí de manera més punyent, 
afecten l’alumnat d’origen immigrat. L’esforç de síntesi ens obliga a 
passar de puntetes per diversos aspectes que marquen les experièn-
cies escolars de l’alumnat estranger, però, malgrat això, volem apropar 
al lector aquestes experiències, tot facilitant algunes eines per a la seva 
comprensió. A tal efecte, cada repte planteja una breu diagnosi per a 
Catalunya, una justificació de la seva rellevància i algunes —breus i 
necessàriament incomplertes— propostes per al seu assoliment. 

1. Per a un aprofundiment en aquest debat conceptual de fons, vegeu, per exemple, 
l’Informe RecerCaixa, elaborat pel CER de Migracions de la UAB (2014), citat en la bi-
bliografia.
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Cohesió social i món escolar 

Els sociòlegs de l’educació i els investigadors procedents d’altres àm-
bits científics (ciència política, pedagogia, antropologia…) coincideixen 
a assignar a l’escola un rol central en la consecució de la cohesió so-
cial, atès que és la principal institució amb què les famílies immigra-
des entren en contacte i, per tant, és un espai privilegiat per desenvo-
lupar polítiques d’acollida i d’integració. En el terreny relacional, els 
centres educatius són espais clau en la configuració de relacions entre 
nens i adolescents, perquè és la institució on més temps passen fora 
de l’àmbit familiar, però també perquè es tracta d’un espai de cons-
tant intercanvi relacional allunyat de les relacions amb els adults (Ale-
gre, 2004). Però, malgrat que les escoles i els instituts són contextos 
facilitadors de les interaccions entre autòctons i estrangers, la xarxa 
escolar no està exempta de reptes que cal superar per aconseguir 
esdevenir autèntics escenaris de cohesió social. 

Repte 1: Reduir la segregació escolar entre xarxa pública 
i concertada

La segregació escolar és origen —i alhora conseqüència— de la man-
ca de cohesió social. Partint de l’interès per l’efecte de la composició 
escolar sobre la convivència de persones de distinta procedència en 
un mateix centre escolar, no és d’estranyar l’abundant producció cien-
tífica que, des de l’anàlisi de les polítiques públiques i des de la socio-
logia, ha centrat la seva atenció en els processos d’assignació de 
plaça i les dinàmiques de concentració de l’alumnat estranger en de-
terminats centres educatius (Alegre et al., 2010; Benito i Gonzàlez, 
2007; Bonal, 2005; Cebolla Boado, 2007; Dronkers et al., 2011; Olme-
do i Santa Cruz, 2008; Van Zanten i Kosunen, 2013).

Les disparitats en els percentatges de població estrangera d’escoles i 
instituts mostren que l’escolarització d’aquest alumnat no s’ha pro duït 

071-122139-ANUARI 2015 cap. 5.indd   269 19/07/16   12:30



270 Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2015

de manera equilibrada entre els diferents centres que conformen la 
xarxa escolar catalana. L’adscripció territorial de moltes de les escoles 
i els instituts, combinada amb una forta i creixent segregació residen-
cial, però també les dinàmiques d’elecció de centre de les famílies 
(principalment, la fugida de la classe mitjana de determinades esco-
les), i les estratègies de selecció adversa d’alguns centres han desem-
bocat en un escenari de composicions escolars fortament distants pel 
que fa a la presència d’alumnat estranger. 

A Catalunya, la xarxa escolar —integrada per centres de titularitat pú-
blica, centres concertats de titularitat privada però sustentats amb 
recursos públics i centres totalment privats— presenta una distribució 
fortament desigual entre tots tres tipus de centres. Com ja s’apuntava 
en L’estat de l’educació de 2013 (Martínez i Albaigés, 2013), si bé al 
llarg de la dècada del 2000 es va reduir la distància dins la xarxa fi-
nançada públicament, és a dir, entre centres públics i concertats, a 
partir del curs 2010-11 se’n torna a observar un increment entre amb-
dós tipus de centre. 

Per als últims cursos dels quals disposem dades, les distàncies són 
notables. A l’educació primària, en el curs 2013-14, dels 55.009 alum-
nes estrangers matriculats, el 86,6% assistia a centres públics, el que 
suposa l’11,8% dels alumnes d’aquests centres. En el cas de la xarxa 
privada, la presència d’alumnat estranger se situava entorn del 4,7%. 
Major segregació s’observa a l’educació secundària, amb dades de 
2014-15: els instituts públics estan conformats per un 17,1% d’estran-
gers, mentre que als centres concertats el percentatge es redueix al 
6,8%. 

Propostes: la distribució equilibrada entre centres finançats amb recur-
sos públics, és a dir, entre centres públics i concertats, requereix l’as-
soliment d’un compromís per part dels centres de titularitat privada 
per assumir, en igualtat de condicions, els diferents perfils d’alumnat 
que s’escolaritzen a Catalunya. Això implica, necessàriament, el condi-
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cionament del concert a l’assumpció d’aquesta responsabilitat com-
partida. D’altra banda, s’ha de reduir l’efecte dissuasiu que les barre-
res econòmiques (quotes voluntàries), però també curriculars (religió, 
manca de dispositius d’atenció a la diversitat...), tenen sobre l’elecció 
d’aquests centres per part de les famílies estrangeres. 

Taula 1. 
Alumnat estranger a l’educació primària (curs 2013-14)

Total alumnat Estrangers % estrangers

Centres públics 312.079 47.631 15,3

Centres concertats 148.422 6.922 4,7

Centres privats 6.312 456 7,2

Total Catalunya 466.813 55.009 11,8

Font: Departament d’Ensenyament.

Taula 2. 
Alumnat estranger a l’educació secundària obligatòria (curs 2014-15)

Total alumnat Estrangers % estrangers

Centres públics 182.411 31.200 17,1

Centres concertats 105.646 7.145 6,8

Centres privats 3.677 379 10,3

Total Catalunya 291.734 38.724 13,3

Font: Departament d’Ensenyament.

Repte 2: Reduir la segregació escolar entre centres dins 
de cadascuna de les xarxes

Les estadístiques publicades pel Departament de la Generalitat de 
Catalunya no permeten anar més enllà de les diferències entre xarxes, 
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però diferents recerques de caràcter més micro han posat sobre la 
taula l’existència d’una forta segregació també dins de cadascuna de 
les dues xarxes escolars finançades públicament. En altres paraules, la 
titularitat del centre no és un indicador determinant de la composició 
per procedència. Si bé els centres públics han assumit l’escolarització 
de l’alumnat estranger en major percentatge que els centres concer-
tats, dins la xarxa pública existeixen escoles amb nul·la presència 
d’aquest perfil d’alumnes, mentre que en altres s’ha constituït com el 
col·lectiu majoritari. I a l’inrevés, malgrat que els centres concertats 
presenten baixos percentatges d’alumnat estranger, alguns superen 
notablement els observats en alguns centres públics. 

Les causes són diverses, però la desigual distribució residencial de la 
població estrangera i l’adscripció territorial dels centres a través dels 
criteris de priorització d’accés són factors clau. Aquests, a més, es 
combinen amb les diferents lògiques de tria escolar i de problematit-
zació de la tria en funció de variables socioeconòmiques, fet que de-
semboca en concentracions artificials de la demanda escolar en deter-
minats centres (Alegre et al., 2010). 

Propostes: el disseny d’àrees de proximitat escolar (criteris d’accés) 
heterogènies pel que fa a la composició social i l’acompanyament i 
orientació de les famílies (autòctones i estrangeres) en la tria escolar, 
pot incidir en l’obtenció de composicions escolars menys homogènies 
a nivell intraescolar i menys distants entre centres. D’altra banda, la 
implicació de la Inspecció educativa en la consecució de centres més 
heterogenis és necessària per a l’aplicació d’instruments com les re-
duccions o increments de ràtio, les reserves de places per a alumnes 
amb necessitats educatives específiques o la distribució de la matrícu-
la viva, entre d’altres.
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Repte 3: Reduir la segregació escolar dins dels centres

Finalment, la segregació no es produeix només entre centres, sinó 
també dins de les mateixes escoles o instituts. L’escolarització conjun-
ta d’alumnat estranger i autòcton en un mateix centre escolar és una 
qüestió bàsica per fixar les bases d’un sistema educatiu que afavorei-
xi la integració social i escolar dels alumnes de nova incorporació. No 
obstant això, l’escolarització conjunta en un mateix centre no és su-
ficient; a més, cal que dins dels centres educatius es produeixi un 
autèntic contacte intercultural entre els alumnes, defugint de la desa-
gregació intraescolar, és a dir, de la tendència a la construcció dels 
itineraris i dispositius escolars d’acord amb criteris de procedència o 
ètnia, o fins i tot en funció d’altres criteris que malgrat ser de base 
tècnica (nivell, ritme, rendiment) sobreexposen determinats col·lectius 
més vulnerables a trajectòries de baix valor acadèmic. 

Tot i que més escasses, les recerques sobre segregació intraescolar 
(González Motos, 2014; Carrasco et al., 2011; Ponferrada-Arteaga i Car-
rasco-Pons, 2010) han permès observar com, fins i tot als centres es-
colars heterogenis, es produeixen dinàmiques d’exclusió social emfa-
sitzades —quan no causades— per dinàmiques organitzatives que 
limiten el contacte entre alumnes de diferents procedències. 

Dins de les dinàmiques organitzatives, l’existència de grups de nivell 
i d’itineraris formatius diferenciats són els dos processos pedagògics 
més habituals. Existeix una evidència empírica que assenyala la sobre-
representació de l’alumnat estranger en grups de nivell adaptat baix i 
la seva poca presència en els grups avançats. Sense entrar en els 
efectes que això pot tenir pel que fa a rendiment escolar (tractarem 
aquesta qüestió més endavant), hi ha un ampli acord entre els inves-
tigadors en considerar que tant les agrupacions per nivells com la je-
rarquització d’itineraris formatius limiten la possibilitat de contacte 
intercultural, especialment quan es produeix una correlació amb grups 
ètnics i procedències (Hallinan, 1978; Moody, 2001; González Motos, 
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2014). A més, els efectes relacionals d’aquestes dinàmiques pedagò-
giques van més enllà de la potenciació o reducció del contacte, i és 
que semblen contribuir a naturalitzar i consolidar estigmes i jerarquies 
entre els alumnes i els seus companys, i creen una especial hostilitat 
entre alumnes pertanyents a grups d’alt rendiment i alumnes dels 
grups de reforç (González Motos, 2014; Ponferrada-Arteaga i Carrasco-
Pons, 2010; Ballestín, 2008, 2012). 

Menció especial mereixen les aules d’acollida com a espais de convi-
vència relacional de l’alumnat estranger, tenint en consideració que 
una part important d’aquest alumnat s’incorpora a l’educació a partir 
d’una escolarització compartida entre l’aula d’acollida i l’aula ordinà-
ria. Aquest dispositiu d’atenció a la diversitat es converteix, sovint, en 
un espai de referència significativa per a l’alumnat que hi assisteix, 
una aula on conviuen alumnes que comparteixen, si no la procedèn-
cia, sí les experiències derivades d’un procés migratori i, sovint, les 
dificultats de comunicació, un espai tutelat per docents més compren-
sius amb les seves dificultats i amb un estil docent més personal 
(Alegre, Benito i González, 2007; Benito i González, 2010; Ballestín, 
2008, 2011; González Motos, 2014). Tot plegat assigna a l’aula d’aco-
llida un valor de confort relacional que —davant les dificultats i l’aïlla-
ment experimentats a l’aula ordinària— pot emfasitzar un replegament 
relacional fonamentat en la procedència, especialment entre els alum-
nes de les minories més nombroses al centre. Aquestes anàlisis han 
posat de manifest l’existència d’una major proximitat relacional entre 
els alumnes que han assistit a l’aula d’acollida i mostren, a més, que els 
alumnes vinculats a aquest dispositiu tendeixen a ocupar posicions 
més perifèriques en el conjunt de la xarxa dels centres. 

Propostes: la segregació intraescolar és producte de decisions organitza-
tives dels mateixos centres i es produeix per diverses dinàmiques peda-
gògiques i/o organitzatives. Aquestes dinàmiques s’allunyen dels princi-
pis de l’educació inclusiva avalada pel marc jurídic del sistema educatiu 
català. Per tant, la lluita contra la segregació intraescolar exigeix la recu-
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peració dels principis de l’educació inclusiva i l’atenció a la diversitat 
dins de l’aula, defugint del disseny d’estructures paral·leles, siguin grups 
de reforç, siguin aules d’acollida. En aquest sentit, cal un replantejament 
de les estructures de centre que incorpori l’objectiu de la cohesió social 
a les escoles i els instituts, però també la (re)definició i l’increment dels 
recursos facilitats als centres per tal que èxit escolar, atenció a la diver-
sitat i cohesió social esdevinguin peces d’un mateix puzle.

Repte 4: Comprendre els aspectes emergents  
de les pertinences identitàries

Les escasses investigacions que han abordat les construccions identità-
ries dels infants i adolescents fills i filles de famílies immigrades des de 
la perspectiva escolar posen en relleu que les dinàmiques de diferenci-
ació i les pràctiques segregadores —apuntades en l’apartat anterior— 
minen les expectatives dels joves i condicionen les seves oportunitats 
de participació en xarxes socials heterogènies i facilitadores de capital 
social. Trobar-se en condicions de desigualtat pel que fa a l’accés als 
aprenentatges i als canals participatius escolars afecta negativament la 
identitat i el sentiment de pertinença en la societat d’acollida. L’atribu-
ció de dèficits de vinculació i adaptació a alguns grups més culturalment 
estigmatitzats (com ara el marroquí) dificulta molt l’accés a una tria 
lliure de la identitat i a l’elecció de les preferències, perquè són impo-
sades a través dels discursos i dels imaginaris col·lectius (Ballestín, 
2011; Roca, 2013; González Motos, 2014). En aquest sentit, els discursos 
i imaginaris essencialistes sobre les cultures de determinats orígens 
s’han generalitzat dins i fora de l’àmbit escolar per emmascarar i/o jus-
tificar processos i dinàmiques generadores de desigualtat social. 

En un projecte recent prospectiu de la Fundació Bofill (en fase de tan-
cament) per tal de detectar canvis i noves tendències en el col·lectiu 
d’infants i joves d’origen immigrant, el grup focal realitzat amb profes-
sionals del món socioeducatiu va fer emergir importants punts d’anà-
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lisi relatius a les dinàmiques identitàries d’aquests nois i noies: l’oci, 
la família i els àmbits escolar/laboral emergeixen com a factors clau en 
els processos identitaris. 

De manera molt resumida, les identificacions dels adolescents es tro-
ben majoritàriament vinculades a l’ús de l’oci i el temps lliure. Aquest 
es converteix en un espai de normalització on aquests nois i noies 
senten un cert grau d’inclusió. Cada vegada més hi ha una confluència 
identitària juvenil, que desemboca en hibridacions entre la població 
de diferents procedències, molt pròpia d’àrees urbanes, que gira a 
l’entorn del consum cultural, especialment les noves tecnologies, el 
vestit i el consum musical. Per exemple, autòctons o joves d’origen 
marroquí que adopten els referents d’una suposada «cultura llatina» 
pel que fa a l’estètica. Es destaca l’habilitat dels joves per fer «brico-
latge» identitari segons l’ocasió i/o el grup d’interacció (iguals del 
mateix origen, iguals d’altres orígens, família, entorn públic, festes 
emblemàtiques en origen i destí, etc.). En general, els joves acostu-
men a ser experts malabaristes que combinen sense gaires complexos 
diversos referents identitaris i fan la transició entre els uns i els altres 
en funció dels objectius i interessos del moment. Ara bé, la pressió 
identitària que exerceixen les pautes dominants de consum entre els 
joves esdevé un indicador de desigualtat segons estatus sociocultural 
força visible. La qüestió del consum cultural, en un context de pressió 
segregadora a nivell social no tan sols pot tenir una influència en un 
sentit d’hibridació, sinó també en l’«encapsulament» en els referents 
(passats pel tamís de la urbanitat) dels països d’origen. 

En segon lloc, la família —en un sentit extens i transnacional— conti-
nua exercint un paper fonamental com a espai de suport afectiu i 
sosteniment emocional i s’idealitzen els parents i els referents cultu-
rals que han quedat en origen. Malgrat tot, la identificació d’aquests 
adolescents amb els progenitors és complexa, i sovint és acompanya-
da de conflictes i oposicions en els projectes de futur, com ja s’ha 
mostrat en anteriors recerques (Carrasco, Ballestín i Borison, 2005). 
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Les dinàmiques identitàries englobades dins la tercera dimensió (aca-
dèmica i laboral) són igualment centrals. En el context de crisi que 
estem vivint, les dificultats afegides d’accés al mercat de treball i 
d’emancipació familiar d’aquests joves tenen un impacte innegable en 
les seves construccions identitàries, perquè els deixen sense uns lli-
gams materials i duradors d’integració social en la societat majoritària. 
Aquests processos afecten més els joves de les procedències més 
culturalment estigmatitzades, com poden ser marroquins i determinats 
orígens llatinoamericans (dominicans, equatorians...). A això s’afegeix 
la recrudescència dels efectes de la competència per recursos públics 
escassos (serveis socials, sanitat, educació) en entorns empobrits, on 
la població de diverses autoctonies genera o reforça determinats es-
tereotips estigmatitzants dels nouvinguts. 

Com a corol·lari de tots aquests condicionants materials i simbòlics 
limitadors de la identificació dels joves en situació social més vulne-
rable amb els referents de la cultura majoritària, sembla que la noció 
identitària de bona part d’aquests adolescents en relació amb el país 
on viuen es limita al barri o localitat de residència, i, en canvi, potser 
com a idealització a través de la socialització familiar, es reforcen els 
vincles sentimentals amb el país d’origen. 

Propostes: cal aprofundir en la recerca sobre les construccions identi-
tàries dels infants i adolescents fills i filles de famílies immigrades per 
comprendre els nous contextos i condicionants (ara mateix en un pu-
nyent escenari de crisi) que les influeixen. En aquest sentit, es fa in-
dispensable una perspectiva transcultural i transnacional que posi el 
focus en els elements comuns (amb la població de la mateixa edat) i 
les especificitats de les seves dinàmiques identitàries, que majoritàri-
ament agafen com a escenari zones urbanes de la perifèria i compos-
tes principalment per famílies de classe treballadora de diferents pro-
cedències.
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Immigració i èxit escolar

És notori que la preocupació pels resultats acadèmics dels fills i filles 
de famílies immigrades ha anat guanyant en protagonisme a mesura 
que els fluxos i l’assentament d’aquestes famílies s’han anat consoli-
dant. La literatura sobre l’aprofitament escolar dels alumnes d’origen 
immigrant procedent de països extracomunitaris permet constatar la 
seva situació de desavantatge i el seu impacte en un menor rendiment 
i continuïtat acadèmica en nivells postobligatoris. Això sembla una 
constant malgrat que s’incrementin els anys d’assentament de les fa-
mílies i l’escolarització dels alumnes hagi estat primerenca. Les trajec-
tòries acadèmiques que segueixen, com també la continuïtat d’estudis 
postobligatoris o abandonament, constitueixen un objecte d’estudi 
cabdal, ja que ens parlen del tipus i de les condicions d’incorporació 
que aquests joves estan fent a la societat i, per tant, de les possibili-
tats de transitar a la vida adulta en condicions d’igualtat. A continua-
ció, fem una selecció de reptes clau en aquest àmbit. 

Repte 5: Incrementar l’escolarització 0-3 

Malgrat que l’escolarització obligatòria a Catalunya està legalment es-
tablerta entorn dels 6 anys d’edat, la pràctica totalitat dels infants 
accedeixen al sistema educatiu català en el moment en què aquest es 
dissenya com a etapa gratuïta, és a dir, als 3 anys (P3). Prenent, 
doncs, els 3 anys com l’inici de la intervenció socioeducativa, el perío-
de que transcorre des dels 18 mesos fins a l’entrada a P3 ha estat 
assenyalat per la recerca com una etapa de formació de diferències 
—tant cognitives com d’habilitats socials— entre infants d’entorns 
empobrits i d’aquells d’entorns més avantatjats (Esping-Andersen, 
2006; Sarasa, 2012). En aquest sentit, l’etapa 0-3 ha esdevingut relle-
vant per a la detecció de problemes de desenvolupament o retard 
cognitiu que requereixen d’una intervenció precoç. En el cas de l’alum-
nat estranger, a més, l’escolarització en l’etapa preescolar comporta 
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un avenç del primer contacte amb la llengua catalana, fet que redueix 
les dificultats d’adaptació al medi escolar quan s’inicia P3. Les habili-
tats lingüístiques i d’expressió són a la base del desenvolupament 
lector, i alhora són necessàries per a l’adquisició d’hàbits i normes de 
comportament que, com hem comentat, faciliten l’èxit escolar. 

Avançar l’edat d’entrada a l’escola demostra tenir efectes positius 
sobre el desenvolupament cognitiu de l’infant i, consegüentment, so-
bre el seu rendiment en l’etapa educativa obligatòria. Està general-
ment acceptat que l’educació preescolar millora el rendiment dels 
nens, especialment dels que provenen d’entorns socioeconòmicament 
més baixos, sigui a través dels estímuls cognitius directes o de l’ad-
quisició d’hàbits i normes que els permeten desenvolupar-se millor 
dins la institució escolar (Tedesco, 2006). 

L’any 2014 una quarta part de la població entre 0 i 3 anys tenia nacio-
nalitat estrangera, xifra que contrasta amb el reduït percentatge que 
representa aquest col·lectiu entre els alumnes escolaritzats en l’etapa 
preescolar (4,5% de mitjana a Catalunya, 5,4% a la xarxa pública i 
2,9% a la privada). 

Taula 3.
Estrangers amb edats compreses entre els 0 i els 3 anys

Població 0-3 anys Estrangers % estrangers

311.458 62.868 25,3

Font: Institut Nacional d’Estadística (padró 01-01-2014).

El desequilibri entre el pes poblacional i el pes escolar és encara més 
gran si fem una anàlisi desglossada per procedències. Mentre que els 
estrangers de països membres de la Unió Europea suposen un 17,9% 
del conjunt dels estrangers, incrementen el seu pes a les aules del 
primer cicle d’educació infantil fins al 28,4% (arribant a suposar el 
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42% dels estrangers escolaritzats en centres privats). I el cas contrari 
el protagonitzen els alumnes de l’Àfrica: pràcticament la meitat dels 
estrangers entre 0 i 4 anys que resideixen a Catalunya ostenten una 
nacionalitat africana, mentre que a les aules de 0-3 només el 22,1% 
provenen d’aquest continent (27,1% a les escoles públiques i 6% a les 
privades). 

Taula 4.
Estrangers en edats compreses entre els 0 i els 4 anys, per 
procedències, i alumnat estranger escolaritzat en el primer cicle 
d’educació infantil (curs 2014-15)

Alumnat 
estranger

% sobre 
estrangers

% sobre 
alumnes 

estrangers 0-3 
anys

Unió Europea 12.706 17,9 28,4

Resta d’Europa 3.017 4,3 7,1

Àfrica 34.165 48,2 22,1

Amèrica del Nord i Central 2.765 3,9 0,7

Amèrica del Sud 6.909 9,7 34,5

Àsia i Oceania 11.360 16,0 7,0

Total 380.466 100% 100%

Font: IDESCAT (padró 01-01-2014) i Departament d’Ensenyament.

La visualització de l’etapa 0-3 com a mecanisme de conciliació laboral-
familiar i les traves econòmiques (cal recordar que no és una etapa 
gratuïta i, per tant, tot i haver-hi places subvencionades, la major part 
de les places públiques són cofinançades per les famílies) expliquen, 
en bona mesura, unes taxes d’escolarització inferiors entre les famílies 
d’entorns empobrits i/o amb taxes d’ocupació (especialment femeni-
na) més baixes. La concepció de l’etapa preescolar al país d’origen 
també sembla tenir un cert pes explicatiu. Així, les famílies provinents 
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de contextos geogràfics on l’educació preescolar és escassa, i només 
a l’abast de les famílies d’elevat poder adquisitiu, consideren en me-
nor mesura el 0-3 com una opció educativa, mentre que per a les que 
procedeixen de contextos amb xarxes preescolars potents, el valor 
educatiu atribuït és un element incentivador de l’escolarització en 
aquesta etapa (Subirats et al., 2009). 

Propostes: l’extensió de l’educació universal amb anterioritat als 3 anys 
d’edat pot contribuir a reduir part de les desigualtats educatives atribuï-
des a característiques familiars i ajudar alhora a facilitar la conciliació 
laboral i familiar i a l’increment de les oportunitats d’ocupació de les 
dones de determinades procedències. Conscients de les dificultats de la 
universalització de l’etapa 1-3 anys, seria aconsellable fer una tasca de 
detecció de necessitats educatives amb anterioritat a l’entrada a P3, 
especialment entre els col·lectius amb menor tendència a la sol·licitud de 
places de preescolar, per tal d’incrementar-ne les taxes d’escolarització. 

Repte 6: Reduir les desigualtats de rendiment escolar 

Les dades mostren unes taxes d’obtenció del graduat escolar inferiors 
per al col·lectiu estranger que per a l’autòcton. Mentre que pràctica-
ment 9 de cada 10 alumnes autòctons superen amb èxit l’escolarització 
obligatòria, només 7 de cada 10 estrangers finalitzen l’ESO amb el títol 
corresponent. Tot i que les dades se centren en l’educació secundària, 
durant l’educació primària aquest alumnat ha anat perdent el ritme 
escolar sense assolir les competències bàsiques, i és en l’adolescència 
quan la desmotivació i el desencís porten molts adolescents a abando-
nar l’escolaritat (FEDAIA, 2012). Així, doncs, a primària els infants que 
es troben en situació de pobresa falten més a l’escola i tenen un ren-
diment escolar més baix, cosa que els predisposa al fracàs escolar.

Els resultats de PISA 2012 (Bonal, 2014) coincideixen a assenyalar un 
major rendiment acadèmic per part de l’alumnat autòcton respecte al 
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dels seus companys estrangers. De mitjana, la diferència se situa en 
uns 70 punts, i aquesta distància, tot i que es redueix a 41 punts, es 
manté un cop que es controla pel nivell socioeconòmic de l’alumnat i 
per la de llengua parlada a casa. Així, doncs, ser d’origen estranger, 
amb independència de les barreres lingüístiques i de la classe social, 
afecta el rendiment escolar dels alumnes. I aquest és un punt que cal 
tenir en consideració, atès que PISA permet excloure de les anàlisis 
els alumnes amb menys de dos anys en el sistema educatiu i/o amb 
desconeixement de la llengua; de manera que es tracta d’alumnes 
amb una certa trajectòria en els centres escolars catalans, molts d’ells, 
fins i tot, des de l’educació primària. 

El percentatge d’alumnat d’origen immigrat escolaritzat en el sistema 
educatiu no es mostra significatiu en l’explicació de les desigualtats de 
resultats en PISA 2012, però la segregació existent entre centres (que 
apuntàvem en apartats anteriors) sembla explicar una part de les dife-
rències de resultats entre alumnes de diversos estrats socials. Publica-
cions actuals atribueixen a la composició social de les escoles, mesura-
da segons variables socioeconòmiques, efectes sobre el rendiment 
escolar de l’alumnat. Segons Alegre i Benito (2012), el pas d’un centre 
amb una proporció elevada de famílies amb estudis universitaris a un 
centre on aquest perfil d’alumnes és inferior implica la reducció en la 
nota mitjana dels estudiants. En un mateix sentit, Anghel i Cabrales 
(2014) observen que, al marge del nivell educatiu de la família, els 
alumnes experimenten un efecte addicional derivat del nivell educatiu 
dels pares dels seus companys i s’observa una millora en el rendiment 
quan el grup-classe està integrat per un major nombre de fills de famí-
lies amb estudis universitaris. De la mateixa manera, les dades de PISA 
2006 (Calero, Choi i Waisgrais, 2010) i 2012 (Bonal, 2014) mostren 
aquest efecte de composició escolar segons classe social. D’altra ban-
da, les anàlisis de la composició escolar per procedència semblen com-
portar menys acord, i és que, un cop incorporada la variable de compo-
sició per nivell educatiu, la composició ètnica deixa de tenir significació, 
tot i que és possible que l’efecte de la composició per procedència 
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existeixi malgrat no ser lineal (Anghel i Cabrales, 2014; Calero et al., 
2010; Calero i Waisgrais, 2009; Cebolla Boado i Garrido Medina, 2010). 

La segregació intraescolar, ja abordada anteriorment, apareix com a 
variable explicativa d’un menor rendiment escolar. Malgrat l’existència 
d’algunes investigacions que al llarg dels anys vuitanta i noranta de-
fensaven que la segregació per habilitat produïa efectes positius per 
al conjunt de l’alumnat (Kulik i Kulik, 1984; Reezigt, 1993), en l’actua-
litat sembla haver-hi un acord entorn de la idea que l’agrupació per 
nivells, lluny d’incrementar el rendiment de tots els alumnes, ho fa en 
exclusiva d’aquells assignats a grups de rendiment elevat, mentre que 
els alumnes de menor nivell no tan sols no incrementen els seus re-
sultats acadèmics, sinó que els veuen reduïts (Calero i Waisgrais, 2009; 
Nusche, 2009). És freqüent detectar una sobrerepresentació d’alum nat 
estranger o de minories ètniques en els grups d’anivellament o de 
baix rendiment i, pel contrari, s’observa una infrarepresentació d’aquest 
perfil d’alumnes en els grups d’alt rendiment (Gillborn i Youdell, 1999; 
Cooley, 2008; Carrasco et al., 2011). Si això és així i l’assignació de 
població immigrant a diferents classes no respon a criteris aleatoris, 
és possible que l’alumnat estranger vegi reduïts els seus ritmes d’apre-
nentatge i les seves aspiracions formatives com a conseqüència d’aques-
ta segregació interna (Contini, 2013). 

Propostes: la reducció de la segregació (interescolar i intraescolar) pot 
revertir de manera notable el fracàs escolar de l’alumnat estranger. 
Cal, complementàriament, incrementar els recursos de les escoles i 
instituts que atenen un gruix important d’infants i adolescents en risc 
d’exclusió social, on es concentra majoritàriament alumnat d’origen 
immigrant, i que han vist reduïts sensiblement els recursos compensa-
toris per atendre’ls en els darrers anys. S’ha de dotar els centres amb 
alumnat amb majors necessitats educatives del millor professorat, 
adequar les ràtios per classe, impulsar estructures de treball per a 
l’educació inclusiva i desenvolupar els programes de suport lingüístic, 
psicològic i pedagògic destinats a alumnes amb més dificultats. 
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Repte 7: Reduir la pobresa i el seu impacte sobre 
l’educació 

És innegable que un dels factors que està incidint de manera punyent 
en els darrers anys en les trajectòries escolars dels fills i filles de fa-
mílies immigrades és el deteriorament de les condicions de vida de 
moltes famílies castigades per les repercussions de la crisi socioeco-
nòmica. Segons UNICEF Catalunya, la pobresa i la situació d’exclusió 
social entre els menors de 18 anys va augmentar fins al 33% a Cata-
lunya l’any 2014. Per la seva banda, les dades de FEDAIA publicades 
el 2012 informaven que un 26,5% dels infants d’Espanya i un 23,7% 
dels de Catalunya vivien sota el llindar de la pobresa. La constatació 
que el risc de pobresa infantil es produeix de manera més palpable 
en famílies procedents de la immigració estrangera és una constant en 
els diferents estudis consultats.

Les escoles són testimoni de com les situacions precàries de les famí-
lies repercuteixen en l’educació dels infants. És una percepció comuna 
que les polítiques públiques no estan parant prou atenció en l’àmbit 
educatiu en el combat contra la pobresa infantil més enllà de mesures 
epidèrmiques com l’obertura perllongada de menjadors escolars o 
l’augment localitzat i parcial segons els municipis de les dotacions de 
beques en alimentació o llibres. Alguns informes, com el de FEDAIA 
(2012), aborden específicament els impactes de les problemàtiques 
vinculades a la pobresa de les famílies sobre l’àmbit escolar: dificultats 
dels pares per donar suport als fills en la formació acadèmica, urgència 
en les famílies perquè els més joves busquin una ocupació prematura 
i abandonin el sistema educatiu, dificultats econòmiques per disposar 
de roba i material escolar adient, menors possibilitats per accedir a les 
noves tecnologies i recursos educatius digitals, limitacions per assumir 
els costos d’activitats extraescolars (esports, reforç escolar, sortides...). 
Tot plegat desemboca en un elevat fracàs escolar, aguditzat especial-
ment en els casos en què pobresa i procedència es creuen. Així, com 
indica Flaquer (2012), amb dades del Panel de Famílies i Infància (PFI), 
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els alumnes de famílies estrangeres pobres tenen més suspensos que 
els seus companys pobres autòctons (19,4% d’estrangers pobres da-
vant d’un 16,2% d’autòctons pobres; i un 10,9 d’estrangers no pobres 
enfront del 6,5% d’autòctons no pobres) i presenten una major pro-
pensió a la repetició de curs (els estrangers pobres tendeixen a repetir 
curs 2,3 vegades més que els no pobres d’origen estranger). 

Propostes: la lluita contra la pobresa sobrepassa les capacitats dels 
centres escolars, però l’àmbit educatiu ha de donar resposta als fe-
nòmens que l’afecten de manera directa. Desenvolupar programes de 
reforç escolar, potenciar la participació de famílies sense recursos en 
activitats extraescolars, facilitar l’accés de tot l’alumnat a les noves 
tecnologies i a la resta de recursos necessaris per al seguiment nor-
malitzat del currículum són només alguns dels programes que haurien 
de ser prio ritat per part dels governs locals i autonòmic per incremen-
tar l’equitat educativa dels sectors més desfavorits. Tot això, però, 
emmarcat en polítiques d’increment de l’ocupació i de lluita contra la 
pobresa extrema, principals causants dels desavantatges comentats.

Repte 8: Reduir les diferències en la transició a l’educació 
postobligatòria

La finalització de l’ESO constitueix el primer moment de transició edu-
cativa a què fan front els alumnes després d’una escolarització obliga-
tòria comprensiva que arriba fins als 16 anys. Es tracta, sens dubte, 
d’una de les interseccions més transcendents del sistema educatiu. 
I és que prendre la decisió de continuar o no estudiant, o d’optar per 
la via acadèmica (batxillerat) o per la via professional (cicles forma-
tius) adquireix gran rellevància per a la consecució d’unes determina-
des trajectòries formatives i laborals a llarg termini.

Cal conèixer el disseny del sistema educatiu per entendre la transcen-
dència d’aquesta primera elecció. El batxillerat és el camí més ràpid 
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i directe als estudis universitaris, però, a més, és l’única via d’accés direc-
te a l’educació professional superior (cicles formatius de grau supe rior, 
CFGS). Per la seva banda, els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) es 
configuren com la via de formació professional en finalitzar l’educació 
obligatòria, però no comporta una continuïtat formativa directa a nivells 
superiors. La inexistència d’una connexió directa entre els CFGM i els CFGS 
fa que la decisió que els alumnes han de prendre en finalitzar l’educació 
obligatòria estigui condicionant, a llarg termini, les seves possibilitats 
d’accés als estudis superiors (Alegre et al., 2010). D’altra banda, cal adver-
tir que la transició a l’educació postobligatòria és condicionada per l’ob-
tenció del graduat escolar, atès que tant per accedir al batxillerat com als 
CFGM és requisit indispensable estar en possessió del graduat en ESO. 

Diversos estudis han parat atenció a la relació entre ètnia i itineraris 
formatius o tracking, i han observat l’existència d’un estatus diferenci-
at entre els alumnes que cursen itineraris acadèmics (majoritàriament, 
autòctons) i els que opten per itineraris no acadèmics (principalment, 
minories ètniques) (Gillborn i Youdell, 1999; Moody, 2001). A Catalunya 
les dades apunten en aquesta direcció: del conjunt d’alumnes que 
cursen estudis d’educació secundària postobligatòria, els autòctons 
trien en un 63,4% la via acadèmica, mentre que els estrangers ho fan 
en un 47%. En altres paraules, les transicions a l’educació postobliga-
tòria condueixen l’alumnat estranger majoritàriament a la formació pro-
fessional, mentre que els autòctons opten principalment pel batxillerat. 

Taula 5.
Alumnat escolaritzat en estudis secundaris postobligatoris  
(curs 2013-14)

Alumnat en 
postobligatòria

Batxillerat CFGM

Autòctons 126.620 63,4% 36,6%

Estrangers 17.660 47,0% 53,0%

Font: Departament d’Ensenyament. 
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Aquestes diferències es tradueixen en una sobrerepresentació de 
l’alumnat estranger en els cicles formatius de grau mitjà (16,8%), iti-
nerari amb poc prestigi i reconeixement social (Serra i Palaudàrias, 
2010; Informe RecerCaixa del CER Migracions, 2014), i en una presèn-
cia notablement més reduïda tant en el batxillerat (9,4%) com en els 
cicles formatius de grau superior (8,3%), vies formatives de major 
valor social. 

Taula 6.
Alumnat escolaritzat en estudis postobligatoris (curs 2013-14)

Batxillerat CFGM CFGS

Alumnat 88.538 55.742 53.237

Estrangers 8.301 9.359 4.434

% estrangers 9,4 16,8 8,3

Font: Departament d’Ensenyament.

Majors necessitats educatives específiques, una escolarització tardana 
o dificultats lingüístiques poden explicar el menor rendiment durant 
l’educació secundària de l’alumnat estranger, però també hi tenen un 
pes explicatiu l’assignació a grups de reforç (amb adaptacions curricu-
lars per a l’obtenció del graduat escolar condicionada a la no- con ti-
nuïtat en la via acadèmica), com també el paper del professorat en 
l’orientació (amb una major predisposició a adreçar l’alumnat estran-
ger a itineraris professionalitzadors). Tot plegat comporta una reduc-
ció de les expectatives acadèmiques de bona part d’aquest alumnat i 
la seva conducció a itineraris de formació professional, malgrat que 
estudis recents apunten a la preferència per part de l’alumnat que obté 
el graduat a seguir itineraris acadèmics (González Motos, 2014). 

Propostes: incrementar l’èxit escolar és un primer requisit per augmen-
tar la presència d’alumnat estranger en l’educació postobligatòria. 
Però cal, alhora, evitar la sobrerepresentació d’aquests alumnes en els 
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itineraris de menor perfil a través de la potenciació de les expectatives 
dels mateixos alumnes i dels professors sobre les seves capacitats per 
seguir l’itinerari acadèmic. En la mateixa línia, cal trobar criteris d’orien-
tació basats en aquestes capacitats que es mostrin menys sensibles a 
prejudicis ètnics. És necessari també que les adaptacions curriculars i 
altres dispositius d’atenció a la diversitat siguin (re)dissenyats per a 
la igualació d’oportunitats, bo i evitant el seu efecte determinant so-
bre les trajectò ries a llarg termini. 

Repte 9: Millorar la inserció laboral 

A l’hora d’abordar els aspectes relatius a la transició escola-treball de 
la població jove d’origen immigrant, no podem deixar de tenir molt 
presents els efectes de la crisi econòmica a nivell estatal desencade-
nada el 2008. Des de llavors, les conseqüències en el mercat de tre-
ball no s’han deixat de sentir, i la massiva destrucció de llocs de treball 
i l’augment de les xifres d’atur han tingut una incidència especialment 
negativa entre la població estrangera, amb efectes poc menys que 
devastadors entre els joves.

Segons dades de l’EPA 2013, a Catalunya els joves de nacionalitat 
estrangera de 16 a 19 anys presenten un 52,8% d’atur, mentre que per 
als joves de nacionalitat espanyola és del 31,8%. D’altra banda, les 
dades sobre taxes d’activitat, analitzades a l’Enquesta de Joventut de 
Catalunya (2012), ens informen que el percentatge de joves immi-
grants en situació d’inactivitat (28,3%) és molt superior al dels joves 
autòctons (9,6%) (Santamaria, Planas, Font i Pericàs, 2012). 

Aquestes xifres estan vinculades, sens dubte, a la relativa baixa qua-
lificació dels joves d’origen immigrant, sobrerepresentats, com apun-
tàvem abans, en trajectòries escolars d’abandonament escolar i en 
itineraris formatius amb poc prestigi i reconeixement social (Serra i 
Palaudàrias, 2010; Informe Recercaixa del CER Migracions, 2014). 
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La classe social és un element central a l’hora d’explicar tant l’ambició 
educacional i professional dels joves, com les seves posteriors posi-
cions laborals. La posició socioeconòmica d’aquestes famílies explicaria 
la major incidència de trajectòries «obreres», orientades en major me-
sura cap a la «cultura del treball manual i poc qualificat» (Cachón, 
2005). No obstant això, aquest tipus d’orientació de les estratègies dels 
pares pot xocar amb una major presència de valors expressius i autorea-
litzadors davant el treball remunerat entre els joves fills d’immigrants 
amb més nivell educatiu i amb més nivell d’ambició (Palacín, 2005). 

La discriminació en el mercat laboral per motius ètnics sol aparèixer 
de manera més evident en alguns grups nacionals específics i entre 
els joves amb un nivell educatiu més baix, amb menys expectatives 
formatives i professionals. El discurs sobre l’existència de discrimina-
ció laboral és més present entre els nois d’origen marroquí (Gualda, 
2007; Alarcón et al., 2010). La mateixa percepció de racisme en el 
mercat de treball pot incidir negativament en les decisions educatives 
dels joves, sota la base del sorgiment d’identitats de caràcter «reac-
tiu» entre determinats perfils de joves. A diferència dels pares, aquests 
joves no perceben els beneficis en termes comparatius que sí que han 
experimentat els seus progenitors, que prenen com a referència els 
nivells de benestar que tenien en la societat d’origen (vegeu Informe 
Recercaixa del CER Migracions, 2014).

No hem d’oblidar, d’altra banda, els condicionants de gènere. En ge-
neral, la majoria d’estudis assenyalen que el risc de quedar-se al mar-
ge del mercat laboral és més alt per a les noies. Un element que 
continua intervenint en la percepció que tenen les dones joves sobre 
les seves oportunitats laborals són les responsabilitats familiars. Tan-
mateix, hi ha presents elements de canvi, a manera d’exemple i per al 
cas específic de les noies marroquines residents a Catalunya, s’obser-
ven estratègies de «negociació» a l’hora de superar les barreres fami-
liars que s’interposen a les seves elevades expectatives educatives i 
d’emancipació (Pàmies et al., 2013). 

071-122139-ANUARI 2015 cap. 5.indd   289 19/07/16   12:30



290 Reptes de l’educació a Catalunya. Anuari 2015

Propostes: cal repensar l’oferta pública dels serveis d’ocupació i am-
pliar el coneixement que tenen els joves sobre aquesta oferta per tal 
d’incrementar-ne l’ús, ateses les limitacions de les xarxes informals 
d’alguns col·lectius per a la cerca de feina. Cal també replantejar la 
formació professional i dotar-la de reconeixement i prestigi per tal que 
aquests itineraris formatius esdevinguin factors d’èxit en l’accés al 
mercat laboral, especialment en situacions en què l’alumnat ha de 
lluitar contra prejudicis ètnics. 

Conclusions 

Com advertíem a l’inici d’aquest capítol, són molts els temes que, per 
manca d’espai, queden fora d’aquestes reflexions. El pes de les famí-
lies en l’èxit escolar dels seus fills, però també la seva participació en 
les dinàmiques per a la cohesió social; el paper del professorat en l’aten-
ció a la diversitat, en general, i en l’atenció a l’alumnat estranger, en 
particular; l’accés a la universitat per part de l’alumnat d’origen immi-
grat; l’educació d’adults com a eina de formació més enllà dels 16 
anys; les traves jurídiques i administratives a què fan front els alum-
nes en situació irregular o les circumstàncies especials que afecten 
l’alumnat tutelat són, entre d’altres, alguns dels temes que han que-
dat pendents. 

Les reflexions recollides en aquestes pàgines són diverses, però, en 
conjunt, posen de manifest, d’una banda, la interrelació existent entre 
àmbit educatiu i context social, i, de l’altra, l’existència d’un cert mar-
ge d’acció per part de les escoles i els instituts sobre la consecució de 
l’èxit acadèmic i la integració social dels seus alumnes. Així, doncs, és 
innegable que l’escola es veu sotmesa a dinàmiques, tensions i pres-
sions que sobrepassen les seves parets. La pobresa, l’exclusió social, 
la segregació escolar o la reducció en política social són alguns dels 
processos que interfereixen, directament o indirectament, en el desen-
volupament de l’alumnat i que tenen l’origen fora de les aules. Però 
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també és innegable que els centres escolars, a través de les seves 
dinàmiques pedagògiques i organitzatives (més o menys inclusives, 
més o menys segregadores) i dels seus professionals (més o menys 
implicats, més o menys formats, més o menys integradors), influeixen 
en el rendiment escolar i les trajectòries formatives del conjunt de 
l’alumnat i, en especial, de l’alumnat estranger.

Les reflexions aquí apuntades ens permeten també afirmar que els 
joves d’origen immigrant es veuen afectats per característiques espe-
cífiques lligades als seus entorns familiars i comunitaris (pes de la 
procedència en les dinàmiques de construcció de la seva identitat 
adolescent, distàncies lingüístiques que dificulten la comprensió i co-
municació, processos migratoris que afecten emocionalment les seves 
trajectòries formatives...). Però, alhora, no són aliens a dimensions 
comunes al col·lectiu de joves en general, especialment del col·lectiu 
de joves de classe treballadora (pobresa, dificultats d’inserció laboral, 
fracàs escolar, itineraris formatius poc valorats, menor formació prees-
colar...). En definitiva, cal desenvolupar polítiques que combatin el 
determinisme social i, per tant, que redueixin l’efecte que tant les 
característiques socioeconòmiques com de procedència tenen sobre 
l’èxit escolar i la cohesió de l’alumnat estranger. 
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