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Resum en catala (maxirn 300 paraules) 
En el present projecte hem analitzat els determinants de les trajectories educatives dels i les 
adolescents d'origen immigrant, centrant I'atenció en el paper de les seves famílies davant de 
I'exit o fracas escolar del seu fillla. Amb aquest objectiu, I'estudi combina tecniques 
quantitatives i qualitatives. Per una banda hem analitzat les dades longitudinals del Panel de 
Famílies i lnfancia, que ens permeten fer un seguiment de les trajectbries educatives i 
personals de 248 alumnes d'origen immigrant que al 2006 estudiaven I'ESO al llarg de la seva 
adolescencia, i identificar els factors socials responsables de la seva diversificació. Els 
resultats indiquen que malgrat presentar actituds bastant favorables als estudis i I'assoliment 
educatiu, concentren diverses situacions de vulnerabilitat a la llar (dificultats 
socioeconbmiques, estructures familiars atípiques, i erosió de capital social), que incideixen 
negativament sobre els seus rendiments academics. Per altra, hem realitzat 59 entrevistes 
semi-estructurades per a complementar i facilitar la interpretació dels resultats obtinguts a la 
recerca quantitativa i copsar les narratives dels propis protagonistes. Aquestes entrevistes 
s'han realitzat a: una submostra de les famílies d'aquests alumnes, seleccionades en funció de 
perfils d'exit o fracas educatiu de la trajectdria del menor (46), una submostra d'estudiants 
resilients (a), i una serie d'agents educatius i socials, que inclou membres d'equips directius 
de centres escolars, AMPA i entitats dedicades a I'atenció a la lnfancia i les famílies (5). 

El projecte que presentem té una clara vocació de servei públic. L'objectiu és incrementar el 
coneixement de factors "extraescolars" que poden condicionar I'exit escolar dels estudiants 
d'origen immigrant. Aquest coneixement constitueix la base per al disseny i orientació de 
programes d'acompanyament a les families dels infants en situació de risc. La nostra voluntat 
(que reflecteix el principal objectiu de I'lnstitut d'lnfancia i Món Urba, instituci6 que impulsa el 
projecte) és contribuir a la transferhncia de coneixement que pugui ser d'utilitat pels agents 
que treballen directament sobre les qüestions que estudiem. 

Resum en angles (rntixim 300 paraules) 
Our research project analyses the determinants of the educational trajectories of immigrant teenagers. We focus 
on the role that families play in their children's school success or failure. The study combines quantitative and 
qualitative methodological designs. On the one hand, me have rely on longitudinal data from the Panel of 
Families and Children, which enable us to irack the trajectories of 248 immigrant according to their academic 
perfonnance and identify the anay of social factors that account for diverging outcomes. The results of our 
research show that, despite holding quite positive attitndes towards edncation and educational attainment, 
immigrant children are particularly exposed to social risks (socioeconomic disadvantages, atypical family 
structures, and low levels of social capital) that negatively impact on their academic perfonnance. On the other 
hand, \ve have conducted 59 semi-shuchued interviews to enrich our understanding of the data obtained through 
quantitative analysis as well as collect the narratives of our research suhjects. These interviews were conducted 
to a subsample of families, selected according to typical profiles of success or failure in their academic 
trajectories (46), a suhsample of resilient siudents (S), and severa1 educational and social agents, including 
members of school management teams, School Parents Associations and organizations involved in care activities 
for children and families (5). 

Tbis project aims at offering advices on issues of public concern. The a h  is to gain a hetter understanding 
knowledge of "extracurricular" factors that infiuence on the academic success of students with a migrant 
background. Acquired knowledge can serve as a basis for development of uew programs to support families and 
children at risk. Our goa1 (which connects with the main objective of the Instihlte of Childhood and Urhan 
World, the institution that leads the project) is to contribute to offer new tools to the agents that wvork directly on 
the issues that we address in this research study. 
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2.- Memorla del treball (informe cientlfic sense limitaci6 de paraules). Pot incloure altres 
fitxers de qualsevol mena, no m6s grans de 10 MB cadascun d'ells. 

MEMORIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA 
Orientacions generals 

La membria justificativa hauria de seguir els apartats següents: 

I .  Introducció 
6s el marc de referencia del tema d'estudi la contextualitzaci6 dels objectius i el proces de la 
recerca. Ha de donar la informaci6 necessaris per entendre la magnitud o I'impacte del 
problemaltema de recerca. Cal incloure els antecedents que han portat fins al plantejament 
de I'estudi i esmentar els objectius inicials del projecte. 

2. Metodologia 
Descripci6 del procediment portat a terme per al desenvolupament de la recerca. Ha de fer 
referencia, en general, a aquests apartats: 

- tbcniques de recollida d'informacib 
- procediment 
- analisi de les dades 

Si es tracta de recerques experimentals, s'haura de fer refer6ncia a la infraestructrura 
emprada i al desenvolupament de noves tbcniques o adaptacions, si s'escau. 

indiqueu, tamb6, la funci6 general que han tingut els membres de I'equip del projecte 

3. Resultats 
Presentacio dels resultats reals de la recerca, dels productes de I'analisi de dades. No s'han 
d'incloure aquí conclusions ni suggeriments. 

4. Conclusions 
Contribucions de la investigaci6 realitzada, vinculaci6 entre els objectius i els resultats 
obtinguts, implicacions i limitacions de I'estudi. 

5. lmpacte previst 
Impacte cientlfic i socioeconbmic. 
Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions cientlfiques o 
altres accions de transferencia dels resultats derivats de la recerca que s'hagin previst, 
Quan es tracti de projectes derivats de convocatbries per a la recerca aplicada, s'haura de fer 
especial esment a les propostes d ' a ~ t ~ a ~ i ~ n ~ / i n t e ~ e n ~ i ~ n ~  que es desprenen dels resultats. 

Referencies 
Bibliografia. Fonts utilitzades per elaborar els apartats de la membria 

Annexos 
Nomes els documents que siguin imprescindibles 

Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 
manera clara i directa. 
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1. Introducció 
 
En comparació a altres països que han viscut processos migratoris perllongats, la recerca sobre 
immigració i escola en el nostre país es troba encara en les seves etapes inicials. La major part 
dels  treballs  sobre  immigració  al  nostre  país  ha  ignorat  la  realitat  dels  menors  d’origen 
estranger,  alimentant  la  impressió  de  que  la  economia  catalana  havia  atret  milions  de 
treballadors  i  treballadores  embarcats  en  un  projecte  migratori  en  solitari,  sense 
l’acompanyament  de  fills  i  filles  i  altres  familiars. Una  aproximació més  curosa  al  fenomen 
migratori,  tant  al nostre  com  a  altres  contexts, posa de manifest que  l’arribada massiva de 
treballadors  estrangers  precedeix  l’arribada, més  tard  o més  d’hora,  d’una  “segona”  onada 
migratòria  de  les  seves  famílies.  Aquesta  “segona”  onada  ha  incrementat  de  forma 
extraordinària la població immigrada en les aules de les escoles catalanes. 
 

L’arribada    i  integració dels menors d’origen  immigrant  representa un dels principals 
reptes als que s’enfronten els nostres centres educatius. Són cada cop més els centres on els 
estudiants d’origen immigrant representen una part substancial dels menors. Aquest fenomen 
s’intensifica com a conseqüència de  la concentració de  la població  immigrada en el territori  i 
en  centres de  titularitat pública  (Benito  i Gonzalez 2007;  Síndic de Greuges 2008). Diversos 
estudis  han  reconegut  i  estudiat  les  problemàtiques  que  aquests  processos  generen  i  els 
compromisos  que  la  comunitat  escolar  ha  d’adoptar  per  acomodar  els  nouvinguts 
(Departament d’Educació 2003; Defensor del Pueblo Español 2003; Besalú i Climent 2004). 
   

Els estudis existents a Catalunya  i el context espanyol s’han centrat principalment en 
les  interaccions  interculturals dels  joves d’origen  immigrant amb els seus companys d’origen 
autòcton  o  amb  el  professorat  (Besalú,  Vila  i  Fullana  2003;  Canimas  i  Carbonell  2008; 
Fernández Enguita i Gaete 2008). Menys atenció han rebut en el nostre país les experiències i 
trajectòries  dels  propis  menors  d’origen  immigrant  a  l’escola.  Encara  que  les  evidències 
existents són parcials  i  fragmentàries,  tenim raons poderoses per a sospitar que a Catalunya 
existeix  una  associació  bastant  forta  entre  immigració  i  baix  rendiment  educatiu.  Aquesta 
associació  ha  estat  observada  a  la  majoria  dels  països  de  l’OCDE,  tot  i  que  existeix  una 
considerable  variabilitat  entre  diferents  societats. Aquesta  variabilitat  pot  reflectir,  per  una 
banda,  el  perfil  socioeconòmic  i  cultural  dels  fluxos migratoris  i,  per  altra,  els  seus models 
d’incorporació  a  la  societat  d’acollida.  A  alguns  països  que  acullen  fonamentalment 
contingents de població immigrada amb altes qualificacions educatives (Canada, Nova Zelanda, 
Australia),  l’escletxa  entre  els  resultats  dels  seus  fills  en  proves  de  competència 
estandarditzades  (com PIRLS o PISA)  i els  infants autòctons és mínima o  inclús  lleugerament 
favorable  pels  estudiants  d’origen  immigrant  (com  succeeix  a  Nova  Zelanda).  A  altres  les 
diferències són molt  importants, com Gran Bretanya, Noruega o Espanya. En aquests últims, 
les diferències observades no desapareixen quan es controlen estadísticament  les condicions 
socioeconòmiques de les famílies o el coneixement de la llengua de la societat d’acollida i, per 
tant, hi ha motius per sospitar que els règims d’incorporació dels immigrants a les escoles són 
en part responsables de les desigualtats educatives (OCDE 2010). 
 

Les  ciències  socials  a  Catalunya  han  d’aprofundir  l’anàlisi  quantitativa  dels 
determinants  dels  resultats  educatius  dels  estudiants  d’origen  immigrant.  La  possibilitat  de 
desenvolupar aquesta anàlisi ha estat condicionada per  la  inexistència de mostres adequades 
per analitzar rigorosament associacions estadístiques entre qualitats sociodemogràfiques de la 
població escolar d’origen  immigrant  i els  seus  rendiments acadèmics o els  seus  resultats en 
proves estandarditzades de  competències. Amb  les enquestes disponibles  fins  ara  resultava 
impossible conèixer el pes explicatiu de factors que, segons la investigació realitzada en altres 
països,   poden  tenir un efecte significatiu en  les  trajectòries educatives dels  infants d’origen 
immigrant, com ara la participació en serveis preescolars, les expectatives educatives i el grau 



de  seguiment que pares  i mares  fan de  l’activitat  escolar dels  seus  fills, o  els  fenòmens de 
concentració  de  la  població  immigrada  en  centres  amb  elevada  presència  d’estudiants  en 
situació de desavantatge social.  
 

Existeix  també  poc  treball  qualitatiu  sobre  la  intervenció  de  les  famílies  d’origen 
immigrant en els processos d’aprenentatge i la gestió dels resultats acadèmics i les transicions 
educatives dels seus fills al llarg del cicle educatiu. Amb unes poques excepcions (per exemple, 
Carrasco,  Pàmies  i  Bertran  2008),  predominen  els  estudis  que  situen  les  dinàmiques 
organitzatives de  les escoles  i  l’esforç del professorat per  apropar‐se  a  les  famílies d’origen 
immigrant en el  centre de  l’anàlisi  (Alcalde 2008;  Jordán 2009; Garreta 2009).  L’objectiu de 
molts d’aquests treballs és  identificar estratègies per potenciar  la comunicació  i bona relació 
entre els equips docents  i  les famílies des de  l’escola, amb  l’expectativa que aquesta sintonia 
pugui beneficiar les trajectòries educatives dels menors i la pròpia integració social i cultural de 
les famílies. Hi ha una mancança d’estudis que analitzin empíricament el processos de gestió 
familiar de l’èxit i fracàs escolar dins de les famílies d’origen immigrant, cóm formen i revisen 
les  seves  expectatives  respecte  a  l’assoliment  educatiu  dels  seus  fills,  de  quins  recursos 
disposen  i  quins mobilitzen  per  promoure  el  compliment  d’aquestes  expectatives,  o  quines 
relacions  estableixen  i  quines  formes  de  participació  adopten   —de  caràcter  formal  (amb 
agents educatius,  serveis  socials, etc.) o  informal  (amb  famílies  en  situació  semblant)— per 
afavorir la promoció educativa i social dels seus fills. 
 

Un  estudi  de  referència  pel  nostre  projecte  ha  estat  la  investigació  Longitudinal 
Immigrant Student Adaptation Study  (LISA), descrita al  llibre Learning a New Land,   publicat 
recentment  (2008)  pels  professors  Carola  Suárez‐Orozco,  Marcelo  Suárez‐Orozco  i  Irina 
Todorova. Aquest treball combina tècniques quantitatives i qualitatives per a estudiar les vides 
i  les  trajectòries educatives de 407 adolescents d’origen  immigrant a Estats Units. En el curs 
d’aquesta investigació (de cinc anys de durada) els investigadors/es van tenir l’oportunitat de 
fer un  seguiment durant cinc anys dels menors  i  les circumstàncies  familiars  i educatives en 
que es trobaven en cada moment. El resultat és un exhaustiu treball d’anàlisi que identifica les 
condicions socials que influeixen sobre les probabilitats d’èxit escolar, tant a l’escola com dins 
de  les  famílies.  En un  exercici  exemplar de  “triangulació metodològica”,  el  llibre  retrata  les 
vides  de  quatre  tipologies  d’estudiants  nouvinguts,  construïdes  a  partir  de  l’anàlisi  de  les 
trajectòries educatives des de la seva arribada al país d’acollida: els estudiants amb rendiments 
decreixents  (declining  achievers),  els  estudiants  amb  rendiments  baixos  consistents  (low 
achievers), els estudiants que comencen a millorar els seus rendiments després d’una fase de 
shock inicial (improvers) i els estudiants amb rendiments alts consistents (high achievers). 
 

La nostra investigació ha generat dades i informació per avançar el coneixement sobre 
les  trajectòries  educatives  dels  menors  d’origen  immigrant  des  del  reconeixement  que 
aquestes són diverses,  i aquesta diversitat és el resultat, en bona mesura, de  les aspiracions, 
expectatives, recursos i actuacions de les seves famílies. 
 
 
2. Metodologia 
 
El projecte ha analitzat   trajectòries educatives dels adolescents d’origen  immigrant, centrant 
l’atenció en el paper de  les seves famílies davant de  l’èxit o fracàs escolar del seu fill/a. Amb 
aquests propòsit, hem realitzat un estudi que combina  tècniques quantitatives  i qualitatives. 
Per una banda hem analitzat dades  longitudinals del Panel de Famílies  i  Infància, que ens ha 
permès definir un conjunt de  tipologies dels  itineraris educatius d’alumnes de  l’ESO d’origen 
immigrant, i identificar els factors socials responsables de la seva diversificació. Per altra, hem 



realitzat un conjunt de 59 entrevistes semi‐estructurades, que inclou 46 entrevistes a famílies, 
8 entrevistes a joves, i 5 entrevistes a professionals i agents socials. 
 
Anàlisi quantitatiu 
 
D’acord a  les previsions  inicials del projecte, s’han analitzat  les dades disponibles al Panel de 
Famílies  i  Infància  (PFI),  una  enquesta  longitudinal  que  a  l’any  2006  va  entrevistar  2.925 
progenitors/tutors  responsables  d’estudiants  que  en  aquell  moment  cursaven  l’Educació 
Secundària Obligatòria. Aquestes anàlisis s’incorporen a dos dels articles que s’han preparat. 
Els principals eixos d’anàlisi quantitativa del PFI han anat encaminats per una banda a analitzar 
les desigualtats socials i  educatives que afecten als estudiants d’origen immigrant i, per l’altra, 
a  explorar  el  perfil  sociodemogràfic  dels  joves  que  tenen  una  trajectòria  d’èxit  malgrat 
enfrontar‐se a adversitats socials (joves resilients).1  
 

L’anàlisi  de  les  desigualtats  educatives  s’ha  centrat  en  els  recursos  familiars  que 
disposen  les  famílies d’origen  immigrant.  Partim de  la premissa que  les diverses  formes de 
capital disponibles a les llars (capital financer, capital humà, capital cultural, i capital social) són 
elements  clau per  explicar  l’èxit  (i  en  el  seu defecte  el  fracàs)  educatiu  si  són degudament 
activats en contextos socials que propicien  l’extracció de beneficis. Aquestes anàlisis  (que es 
poden  consultar  en  l’annex  1)  han  estat  un  element  de    referència  en  l’elaboració  dels 
protocols de les entrevistes qualitatives, i s’ha incorporat als articles que hem elaborat. 
 
 
Treball qualitatiu 
 
El gruix del treball ha consistit en la realització del treball qualitatiu amb les 46 famílies. Per tal 
de seleccionar‐les hem utilitzat les dades generades pel PFI. D’aquests, el 8,5% dels pares eren 
d’origen estranger (mare i pare estrangers, visquessin o no amb l’infant), això són 248 casos.  
 

Per  a  fer  la  selecció de  la mostra qualitativa,  vam  realitzar un  anàlisi  exploratori de  les 
trajectòries educatives dels estudiants a partir de  la  informació disponible sobre notes  (de  la 
darrera avaluació en el moment de  la entrevista)  i  la vinculació escolar al  llarg dels anys que 
havien  estat  entrevistats  (2006‐2010).  Una  vegada  suprimits  els  casos  que  presentaven 
informació  incompleta en algun moment de  la seva  trajectòria, es va obtenir una mostra de 
146  estudiants‐ trajectòries, que ens han permès definir 8 tipologies característiques. 
 

• A1: Estudiants amb molt bones notes en  la primera onada d’observació  (de mitjana 
notes D’excel∙lent o notable) que es troben a  la Universitat o Cicle Formatiu de Grau 
Superior (CFGS) al 2010.  

• B1: Estudiants amb notes mitjanes en la primera onada d’observació (amb una mitjana 
de  bé  o  aprovat  en  2006),  que mantenen  les  seves  qualificacions  o  les milloren  i 
arriben a la Universitat o CFGS.   

• B2: Estudiants amb notes mitjanes, que es mantenen en el sistema educatiu, i al 2010 
es troben a Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà (generalment eren els més joves 
en la primera entrevista feta al 2006). 

                                                 
1 Aquells que es mantenen en el sistema educatiu més enllà dels 18 anys i cursen estudis de grau 
superior, ja sigui a la Universitat, al Batxillerat o a un Cicle Formatiu de Grau Superior. 
 



• B3:  Estudiants  amb notes mitjanes que    empitjoren  i  segueixen  al  sistema  educatiu 
(generalment a l’ESO, o a un PQPI o PTT). 

• B4:  Estudiants  amb  notes  mitjanes,  que  es  mantenen  o  milloren,  però  acaben 
abandonant el sistema. 

• B5: Estudiants amb notes mitjanes, que empitjoren en els anys central de la trajectòria 
i acaben abandonant el sistema educatiu. 

• C1: Estudiants amb males notes en la primera onada d’observació (la seva mitjana de 
notes és suspès), però que es mantenen en el sistema educatiu. 

• C2: Mals estudiants, que acaben abandonant el sistema educatiu. 

 
Un cop definides les trajectòries es va definir de manera semi‐aleatòria una submostra de 

60 famílies (condicionada a la presència d’un mínim de tres casos per tipologia), de les que s’ha 
aconseguit  entrevistar  46  (que  corresponen  a  48  estudiants  de  la  mostra  inicial,  atès  la 
presència de dos  casos de germans presents a  la mostra) entre el mes d’octubre de 2010  i 
febrer de 2012. 
 
Aquest és el perfil dels 48 estudiants les famílies dels quals han estat entrevistades: 
 



 
 

Número de casos (n) = 48 % Mitjana Intèrval

Edat (2011) 19.75 18‐22

Edat d'arribada 9.31 0‐15

Temps  a Catalunya (anys) 10.44 5‐21

Tipus  de generació

Nouvinguts 27,08

Generació  1.5 a 62,50

2na generació 10,42

Sexe

Home 41,67

Dona 58,33

Estructura familiar

Biparental 50,00

Reconstituïda 25,00

Monoparental 22,92

Altres 2,08

Origen (zona geogràfica)

Amèrica Central  i  del  Sud 68,75

UE‐15 2,08

Resta Europa 16,67

Àfrica 6,25

Àsia i  Oceania 6,25

Itinerari  educatiu

Segueixen estudiant 64,58

Han abandonat els  estudis 35,42

Població on viu

     Rural/ Semi‐urbana (≤100.000 hab.) 31,25

     Urbana (>100.000 hab.) 68,75

Taula 1. Característiques dels joves participants en la mostra qualitativa

a: Es considera  generació 1.5 aquells que han arribat al país d'acollida  abans 
dels 12 anys.

La distribució de les entrevistes segons perfils va ser la següent: 
• A: 5 entrevistes 

• B1: 7 entrevistes (una d’elles es refereix a germans: un del perfil B i l’altre del perfil G) 

• B2: 8 entrevistes 

• B3: 5 entrevistes 

• B4: 8 entrevistes (una d’elles es refereix a germans: un del perfil D i l’altre del perfil G). 

• B5: 6 entrevistes 

• C1: 3 entrevistes 

• C2: 6 entrevistes (dues d’elles es refereixen a germans: una dels perfils B i G i l’altra del 
D i G). 

Un  cop  realitzades  les  entrevistes  als  progenitors,  es  va  determinar  la  necessitat  de 
complementar  la  informació  generada  amb  noves  entrevistes  (no  previstes  en  el  projecte 
inicial) a una petita mostra de  joves que presentaven  trajectòries d’èxit després de  superar 
condicions d’adversitat o exclusió social. La selecció d’aquest joves es va realitzar a partir de la 
informació obtinguda a les entrevistes amb els seus pares o tutors responsables. L’objectiu va 



ser  explorar  més  a  fons  dinàmiques  de  resiliència,  i  en  particular  el  paper  dels  factors 
personals  i  familiars  en  la  configuració  d’aquestes  trajectòries.  Amb  aquesta  finalitat,  es 
realitzen  8  entrevistes  addicionals  amb  joves  “resilients”.  Sis  d’ells  estan  matriculats  a  la 
universitat, un està  fent un CFGS amb  intenció de passar‐se a  la universitat quan acabi,  i un 
està acabant 2n de Batxillerat amb la intenció d’entrar a la Universitat el proper curs. Aquestes 
entrevistes es van realitzar entre el mes de febrer i el mes de març de 2012. 
 

En la darrera fase del procés de recerca s’han entrevistat cinc professional i agents socials 
amb coneixement directe d’algunes de  les  realitats que han anat emergint a  les entrevistes.  
L’objectiu  ha  estat  facilitar  la  transferència  mútua  de  coneixement  a  partir  de  la 
reinterpretació  conjunta  de  la  informació  obtinguda  en  les  entrevistes  realitzades  a 
progenitors  i  joves. Dos dels professionals entrevistats són directors/es de centres educatius 
amb una proporció d’alumnes nouvinguts superior al 50%  (un d’un CEIP,  i un altre d’un  IES). 
També es va entrevistar a la presidenta i vocal de l’AMPA de l’IES. A més, es van mantenir dues 
entrevistes amb responsables d’un centre obert de titularitat pública  i una entitat dedicada a 
activitats extraescolars amb famílies i infants fonamentalment d’origen immigrant. 
 

Totes  les entrevistes tenen un caràcter semi‐estructurat. Els protocols utilitzats es poden 
consultar en l’Annex 2. La majoria d’entrevistes es van realitzar en castellà, a excepció de dues 
a progenitors, dues a joves resilients i quatre de les cinc realitzades a professionals, que es van 
fer en català. Malgrat algunes dificultats puntuals amb  l’idioma dels progenitors, aquests han 
pogut  expressar‐se  sense  dificultats,  arribant  a  poder  desenvolupar  un  discurs  sobre  les 
estratègies educatives emprades. Totes les entrevistes han estat transcrites literalment (veure 
annex 3). 2 
 

Amb  l'objectiu  de  operacionalitzar  la  informació  obtinguda  en  les  entrevistes,  s'han 
codificat les transcripcions de les mateixes per poder realitzar els diferents articles. Inicialment 
construïm codis  inferencials, és a dir, construïm el codi d'acord amb patrons que es repetien 
en els discursos elaborats pels progenitors  i els joves. D'altra banda, segons  l'anàlisi avançava 
es van  crear  codis  in  vivo, amb  l'objectiu d'incorporar els nous patrons  i  informació que  les 
entrevistes  ens  oferien.  Finalment,  un  cop  codificades,  les  entrevistes  i  codis  van  ser 
introduïdes  en  el  programa  ATLAS.TI  (versió  5.0)  amb  l'objectiu  de  facilitar  l'anàlisi,  i  crear 
famílies de codis. D'aquesta manera ens ha estat possible, també veure com es relacionaven 
diversos codis entre ells, i com apareixien en el discurs de forma repetida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 De les cinc entrevistes a agents educatius només s’inclou la transcripció íntegra d’una d’elles. Per 
manca d’espai no podem incloure els àudios als annexes.  



Funcions dels membres de l’equip 
i tasques realitzades 

PMK  SES  MMK  AJC  LSG  JMF  MB  AM  JC  DT 

Redacció i elaboració del projecte  X  X  X               X
Definició d’objectius del treball 
quantitatiu 

X  X                 

Definició d’objectius del treball 
qualitatiu 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Assessorament i elaboració dels 
protocols de les entrevistes 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

Coordinació del treball de camp                     X X
Treball de camp (realització 
d’entrevistes) 

X  X  X  X  X         X  X

Preparació i anàlisis de dades 
quantitatives 

X  X                 X

Transcripció d’entrevistes                   X  X
Buidat i codificació d’entrevistes  X  X  X  X  X           
Presentació de resultats 
preliminars en congressos 

X  X  X  X  X           

Elaboració d’articles per a Revistes 
científiques 

X  X  X  X  X           

Membres de l’equip de recerca: PMK: Pau Marí‐Klose; SES: Sandra Escapa Solanas; MMK: Marga Marí‐Klose; AJC: Albert 
Julià Cano; LSG: Laia Sánchez Guerrero; JMF: Javier Moreno Fuentes; MB: Maria Bruquetas; AM: Alberto Martín; JC: Jordi 
Caïs, DT: Diego Torrente. 
 
 
Altres col∙laboradors: 
Treball de camp: Claudia Pedone, Mireia Castro, Carlos Avellán, Patricia Bas, Xofre Palau 
Transcripcions: Mireia Castro, Patricia Bas, Xofre Palau, Claudia Pedone 
Buidatge i codificació d’entrevistes, i elaboració d’articles per a Revistes científiques: Albert Arcarons 
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3. Resultats 
 
 
El  projecte  integra  diversos  eixos  d’investigació  que  han  generat,  per  una  banda,  resultats 
específics i, per l’altra, han retroalimentat la recerca sobre els altres eixos. En el curs del darrer 
any s’han assolit els objectius de recerca plantejats en el projecte presentat a la convocatòria 
ARAFI,  que  es  concretaven  en  1)  obtenir  informació  sobre  les  condicions  de  vida  dels 
adolescents  d’origen  immigrant  escolaritzats  a  Catalunya,  2)  analitzar  els  principals 
determinants  dels  rendiments  acadèmics  dels menors  d’origen  immigrant,  3)  conèixer  com 
s’organitzen i eduquen els fills/es de les famílies d’origen immigrant, quines expectatives tenen 
vers  l’assoliment  educatiu  dels  seus  fills/es  i  com  s’articula  la  seva  relació  amb  els  centres 
educatius,  i 4)  identificar trajectòries educatives singulars, analitzant a fons de quina manera 
els menors i les seves famílies descriuen i interpreten les seves experiències educatives, i com 
veuen  i  planifiquen  l’accés  futur  dels  joves  a  nivells  postobligatoris.  L’esforç  principal  dels 
membres del projecte s’ha centrat en l’anàlisi de les dades del Panel de Famílies i Infància i la 
realització de 59 entrevistes. 
 
Treball quantitatiu 
 
El treball quantitatiu amb les dades del Panel ens ha permès analitzar els factors que influeixen 
en  el  rendiment  acadèmic  dels menors  d’origen  immigrant  (veure  Annexes).  Les  dades  del 
Panel confirmen que els i les adolescents nascuts en països menys desenvolupats obtenen, per 
norma general, pitjors resultats educatius que els adolescents nascuts en l’Estat espanyol. Les 
dades  del  Panel  indiquen,  per  exemple,  que  la  notes mitjanes  en  la  darrera  avaluació  dels 
estudiants d’ESO d’origen  immigrant  són  significativament més baixes. Mentre un 33% dels 
adolescents immigrants que provenen de països en vies de desenvolupament tenen una nota 
mitjana  de  Suspès  en  les  cinc  principals  assignatures  troncals,  això  passa  amb  el  19%  dels 
nadius.  Pel  contra,  un  0,9%  dels  estudiants  immigrants  obtenen  una mitjana  d’  Excel∙lent, 
davant  el 5,7% dels adolescents nascuts a l’Estat espanyol. 
 
En  el  treball  quantitatiu  ens  hem  plantejat  quins  són  els  principals  determinants  d’aquests 
rendiments acadèmics.  L’anàlisi d’aquests determinants es  realitza en dues  fases. En primer 
lloc s’ha realitzat una anàlisi exploratòria del principals factors descrits a  la  literatura a partir 
de  les  variables  disponibles  a  l’enquesta.  Amb  aquesta  finalitat,  es  radiografia  la  realitat 
quotidiana dels menors d’origen  immigrant. En primer  lloc, s’ha obtingut  informació sobre  la 
situació  socioeconòmica  de  les  famílies  (la  situació  financera  de  les  llars,  els  equipaments 
disponibles,  el  nivell  educatiu  de  pares  o  tutors  responsables  i  el  capital  cultural  de  les 
famílies), l’estructura de les llars (nombre de persones que conviuen en l’habitatge, nombre de 
germans  i presència o no de tots dos progenitors),  i el capital social de  les famílies  (els estils 
educatius parentals,  les xarxes socials externes, els vincles amb  l’escola  i agents comunitaris  i 
el  grau  d’arrelament  en  el  territori).  En  segon  lloc,  s’han  analitzat  factors  individuals  dels 
adolescents entrevistats en el Panel  i  les característiques dels seus grups d’iguals. En aquest 
apartat  s’ha  obtingut  informació  quantitativa  sobre  les  competències  lingüístiques  dels 
adolescents  i  la  llengua  d’ús  habitual,  les  seves  actituds  i  comportaments  a  l’escola,  les 
expectatives d’assoliment acadèmic, el rol dels amics i companys com a factor que afavoreix o 
dificulta  l’èxit acadèmic  i  intervé en  la  formació d’expectatives de  futur. En  tercer  lloc,  s’ha 
analitzat  la  realitat de  les  escoles on estudien  els  immigrants,  amb un  èmfasi  en  els  climes 
escolars  que  s’hi  troben  (grau  de  compromís  d’estudiants  i  professors  amb  els  principis 
educatius, aplicació de codis de disciplina, segregació de l’alumnat, etc.). 
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Les  principals  evidències  obtingudes    indiquen  que  els  adolescents  d’origen  immigrant 
presenten actituds bastant favorables als estudis i l’assoliment educatiu. Per norma general, es 
consideren bons estudiants i declaren esforçar‐se per treure bones notes a nivells comparables 
als estudiants nascuts a l’Estat espanyol. Un percentatge alt diu “que li agrada estudiar” (60%), 
xifra molt superior a la que trobem entre els estudiants nadius (34%). Tampoc  hi ha evidència 
de  que  els  estudiants  d’origen  immigrant  presentin  una  incidència  més  elevada  de 
comportaments  que  motivin  sancions  per  part  dels  professors  o  equips  directius.  L’única 
diferència significativa amb els altres estudiants és  l’absentisme escolar. Un 24% declara que 
ha fet com a mínim una “campana” en els darrers quinze dies (davant un 9,8% dels estudiants 
nadius). 
 
On sí es detecten diferències molt significatives és en  la situació socioeconòmica de  les  llars,  
l’estructura de  les  famílies,  i el capital social de  les mateixes. Un 46,7% de  les  llars on viuen 
adolescents d’origen  immigrant  tenen uns  ingressos que  les  situen per  sota del  llindar de  la 
pobresa (això succeeix en un 14% de  les  llars on viuen estudiants nascuts a  l’Estat espanyol). 
També resulten destacables  les diferències en equipaments  i recursos que disposen a  la  llar. 
Per exemple, un 21% dels estudiants d’origen immigrant estudien al menjador o la sala d’estar 
(davant  de  l’11%  dels  nadius).  Pel  que  fa  a  l’estructura  de  les  famílies,  ens  hi  trobem  una 
proporció més elevada d’estructures “atípiques”. Mentre el 13% dels estudiants nadius viuen 
en una  llar monoparental, entre els estudiants d’origen  immigrant el percentatge és del 19%. 
Així mateix, un altre 19% d’adolescents d’origen immigrant viuen en una família reconstituïda, 
i  un  5,5%  de  les  famílies  d’adolescents  catalans.  En  altres  paraules,  un  40%  d’adolescents 
d’origen  immigrant  s’enfronten  a  possibles  riscos  socials  derivats  d‘estructures  familiars 
“atípiques”,  com  ara,  un  menor  nivell  d’ingressos  de  la  llar  i  una  menor  dedicació  del 
progenitor absent (generalment el pare) en la criança dels seus fills. 
 
Pel  que  fa  al  capital  social  de  les  famílies,  les  dades  evidencien mancances  importants  en 
diferents dimensions. En una de cada tres famílies d‘origen immigrant el grau de comunicació 
entre la mare i els fills/es sobre qüestions relatives a l’escola i professors és baixa (això passa al 
21,2% de  les  llars autòctones). En un 40,3%, mares  i  fills/es parlen poc sobre amics/amigues 
(davant del 28,4% de  les  llars  autòctones).  L’escletxa és  similar  si  s’examina  la  comunicació 
interegeneracional entre els pares i fills/es (en aquest cas, la freqüència amb la que es donen 
situacions  d’incomunicació  és més  elevada).  El  27,7%  dels  adolescents  d’origen  immigrant 
diuen que els agradaria passar més temps amb la seva mare (ho diu un 17,8% dels adolescents 
nadius).  Els  problemes  de  conciliació  de  la  vida  laboral  i  familiar,  provocats  per  jornades 
laborals molt  llargues  i  horaris  asocials,  condicionen  les  possibilitats  de  contacte    i  poden 
arribar a tensionar  les relacions  intergerneracionals (com   hem evidenciat més clarament a  la 
recerca qualitativa) . D’altra banda és també especialment ressenyable que, un de cada quatre 
estudiants d’origen  immigrant ha canviat de centre educatiu  tres o més vegades  (davant del 
2,1% dels estudiants d’origen autòcton), presumiblement  com a  resultat del menor grau de 
vinculació  al  territori  de  les  seves  famílies.  Els  problemes  lligats  a  aquesta  mobilitat 
representen un factor de vulnerabilitat educativa especialment preocupant, com evidència un 
volum  considerable  de  literatura  internacional  (Rumberger  i  Larson  1998; Melman  i  Shinn 
2000; Lutz 2007). 
 
No es detecten, en canvi, grans diferències, en els climes escolars dels centres educatius on 
cursen els seus estudis els menors d’origen immigrant en comparació a centres on la presència 
d’alumnes nouvinguts és menys habitual. No hem trobat que els centres amb una concentració 
més  elevada  d’estudiants  d’origen  immigrant  presentin,  a  nivell  comparatiu,  molts  més 
problemes que alterin  les dinàmiques educatives que altres  tipus de  centres, a excepció de 
l’absentisme, que és molt comú als centres on hi ha més estudiants nouvinguts. Dit això, és 
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necessari assenyalar que els  indicadors disponibles són  limitats  i es basen en  les percepcions 
dels  propis  estudiants  i  els  equips  directius  de  les  escoles  en  l’enquesta  Panel.  L’evidència 
qualitativa obtinguda  (examinada més endavant),  sense desmentir  la  imatge general que es 
desprèn  d’aquesta  anàlisi,  ofereix  una  perspectiva  complementària  que  pot  orientar  la 
generació de nous indicadors quantitatius en el futur. 
 
En  una  segona  etapa,  s’ha  analitzat  estadísticament  l’associació  entre  aquests  factors  i  el 
rendiment  escolar  mitjançant  models  multivariables  que  aïllen  l’efecte  estadístic  de  les 
variables  explicatives,  depurant‐lo  d’influències  que  s’han  d’atribuir  a  altres  variables.  Els 
resultats es poden consultar en els Annexes 1.1  i 1.2. Les principals evidències obtingudes en 
l’anàlisi realitzada, resumides breument, són les següents: 
 

• Els  indicadors  de  capital  social  de  les  famílies  són  els  principals  predictors  de 
rendiment  educatiu  dels  adolescents  d’origen  immigrant.  El  nombre  de  membres 
presents  a  la  llar,  les  dinàmiques  de  supervisió  i  seguiment  de  les  activitats  dels 
menors,  i  l’estructura  de  les  famílies,  influeixen  de  manera  decisiva  en  aquests 
rendiments i, per tant, condicionen el progrés educatiu dels adolescents nouvinguts. 

• L’associació  d’aquests  factors  amb  el  rendiment  educatiu  és més  forta  que  la  que 
s’observa entre els adolescents nadius. 

• Els  climes  escolars  afecten  negativament  els  rendiments  acadèmics  dels  estudiants 
nadius. Però no trobem evidència estadística significativa que acrediti un efecte sobre 
el rendiment educatiu dels estudiants d’origen immigrant. Controlats altres factors, no 
hi ha diferències significatives entre els rendiments dels estudiants d’origen immigrant 
que assisteixen a un centre de titularitat pública i els que ho fan a un privat‐concertat. 

• El nombre de canvis d’escola al llarg de la trajectòria educativa afecta negativament als 
rendiments acadèmics. 

• Els estudiants d’origen immigrant que utilitzen habitualment el castellà a casa obtenen 
pitjors resultats que els que utilitzen altres llengües. 

 
 
Treball qualitatiu 
 
La recerca qualitativa ha centrat l’atenció en el paper de les famílies en afavorir l’èxit escolar, i 
molt especialment en    les dinàmiques d’activació del seu capital social  i  les dificultats que hi 
troben  per  fer‐ho.  La  informació  generada  en  les  59  entrevistes  realitzades  facilita  la 
interpretació  dels  resultats  obtinguts  a  la  recerca  quantitativa  i  obre  noves  perspectives 
d’anàlisi  que  és  impossible  abordar  amb  els  indicadors  disponibles  a  l’enquesta.  El  treball 
analític realitzat fins ara   representa només una primera explotació de  les dades qualitatives. 
Les  transcripcions  de  les  entrevistes  realitzades  (més  de  40  hores  d’audio,  1.000  planes 
aproximadament) contenen informació sobre dimensions no previstes en la planificació inicial i 
que seran objecte d’explotacions addicionals. 
 
En el marc del calendari del projecte d’ARAFI s’ha avançat en tres línies de recerca: 
 
La primera  línia de recerca ha estat  impulsada per Albert Arcarons  (University of Cambridge, 
UK) i l’investigador principal del projecte Pau Marí‐Klose (veure Annex 5.1). L’objectiu principal 
és complementar  l’anàlisi quantitativa sobre els determinants dels rendiments acadèmics. En 
aquest treball s’analitza el paper de  les famílies en  les trajectòries educatives d’estudiants de 
“baix rendiment”. L’evidència obtinguda acredita la rellevància dels elements socioeconòmics, 
l’estructura familiar i les dificultats de conciliació de la vida familiar i laboral. Els discursos que 
realitzen els progenitors permeten relacionar aquestes dimensions amb problemes i obstacles 
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que els  adolescents  s’han  anat  trobant  al  llarg de  les  seves  trajectòries. En  alguns  casos,  la 
manca de recursos econòmics impossibilita que les famílies realitzin inversions sostingudes en 
el  temps  per  afavorir  que  els  rendiments  educatius  del  seu  fills millorin,  i  aquests  puguin 
continuar a l’escola. En condicions econòmiques adverses, i davant dels primers indicis de que 
el fill/a pot fracassar en el estudis, les famílies es troben davant d’elevats costos d’oportunitat i 
animen  als  seus  fills  a  no  seguir  estudiant.  La  continuïtat  escolar  dels  seus  fills  depèn,  en 
aquestes circumstàncies, de l’accés a recursos públics que compensin aquest costos (una beca, 
llibres més barats, bonificacions al menjador, etc.). En un segon grup,  les famílies es declaren 
impotents davant el cúmul de problemes que enfronten els seus fills a la seva arribada (manca 
de suport per part dels professors, problemes amb companys a l’escola, barreres lingüístiques, 
repeticions provocades per  les dificultats  amb  l’idioma  i d’adaptació  en  el primer  any)  i  els 
exoneren del seu baix progrés educatiu. La possibilitat d’oferir suport als seus fills es complica 
sovint per  la marca de  temps per  supervisar  l’activitat escolar  i nivells de competència molt 
limitats que comprometen  la capacitat d’oferir ajut directe amb el  treball escolar. En aquest 
sentit, molts  progenitors  d’origen  immigrant  (especialment  quan  provenen  d’un  país  on  la 
llengua  oficial  és  l’espanyol)  argumenten  que    la  llengua  catalana  esdevé  un  problema  per 
partida doble: pels seus fills perquè utilitzen el castellà habitualment (en les seves interaccions 
amb els seus amics en el barri,  i amb  la seva  família)  i els costa seguir  les classes durant els 
primers mesos,  i pels pares, que no estan en  condicions de  reforçar els aprenentatges dels 
seus  fills  fent un seguiment dels continguts escolars. Per últim,  les condicions de precarietat 
laboral en què es troben molts progenitors són percebudes com el principal  impediment per 
una millor connexió família‐escola quan apareixen els problemes educatius. Els horaris laborals 
i  l’escàs  poder  de  negociació  amb  els  encarregats  i  empresaris  esdevenen  obstacles 
insuperables per disposar de  temps per a  reunir‐se amb els docents, participar en activitats 
extraescolars o involucar‐se en  l’AMPA. 
 
La segona línia de recerca ha estat impulsada per Laia Sánchez (CIIMU), Marga Marí‐Klose (UB, 
CIIMU)  i  Pau  Marí‐Klose  (CSIC,  CIIMU)  (Veure  Annex  5.2).  L’objectiu  ha  estat  identificar 
narratives  comparatives  dels  pares  d’origen  immigrant  sobre  el  que  succeeix  “allà”  (país 
d’origen)  i  el  que  succeeix  “aquí”  (país  d’acollida)  en  relació  a  les  oportunitats  vitals  i 
educatives, els processos de socialització en l’àmbit familiar i a l’escola. Es tracta d’esclarir si el 
“marc dual de referència” d’aquestes famílies és un mecanisme de protecció que reforça una 
cultura de l’optimisme dels progenitors, que pot afavorir els resultats educatius dels seus fills. 
La premissa, explorada a  fons en altres contextos migratoris  (principalment anglosaxons), és 
que la visió optimista i esperançada dels adults que s’embarquen en un projecte migratori per 
millorar les seves vides, es transmet als fills, ajudant‐los a encarar les dificultats que s’hi troben 
amb  la  confiança  de  que  poden  ser  superades,  i  que  l’èxit  educatiu  és  possible  i  inclús 
desitjable. Les evidències narratives acumulades en  les entrevistes  indiquen que, a diferència 
del  que  s’observa  a  altres  contextos,  l’optimisme  no  constitueix  el marc  narratiu  dominant 
utilitzat  per  avaluar  la  realitat  que  es  troben  a  Catalunya.  El  discurs  majoritari  entre  els 
progenitors  d’origen  immigrant  (tant  si  tenen  fills  “exitosos”  com  “fracassats”)    identifica 
l’educació  i  les  aspiracions  a  la  mobilitat  ascendent  a  través  de  l’educació  com  un  dels 
elements  que  va  motivar  originàriament  el  projecte  migratori,  però  expressa  nivells  molt 
elevats de  frustració amb el que s’ha trobat, en contraposició al que s’ha deixat enrere  (que 
s’idealitza). En aquest  sentit  s’emfatitzen els perills a què estan exposats els  seus  fills en el 
nostre  país,  es  critica  durament  el  sistema  educatiu  i  els  estils  de  socialització  vigents,  i 
s’expressa por a que aquestes condicions puguin tensionar les relacions familiars.  
 
La tercera línia de recerca ha estat desenvolupada per Albert Julià (CIIMU, UB), Sandra Escapa 
(CIIMU,  UB)  i  Pau  Marí‐Klose  (CSIC,  CIIMU)  (Veure  Annex  5.3).  El  treball  s’ha  centrat  en 
adolescents  “resilients”,  això  és,  estudiants  que  malgrat  provenir  d’entorns  familiars  en 
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situacions  d’adversitat  econòmica  (definis  per  pertànyer  a  l’últim  quartil  d’ingressos),  han 
aconseguit  superar  les  dificultats  que  comporta  la  transició  a  una  nova  societat  i  sistema 
educatiu, han completat amb èxit els estudis obligatoris  i, actualment, estan matriculats a  la 
universitat, es troben   al batxillerat però tenen  l’expectativa de matricular‐se a  la universitat 
l’any  vinent  o  estan  a  punt  de  completar  un  cicle  formatiu  de  grau  superior.  Les  nostres 
estimacions  a  partir  de  les  dades  del  Panel  de  Famílies  i  Infància  xifren  la  proporció 
d’estudiants  resilients  d’origen  immigrant  en  un  8,8%,  un  percentatge  bastant  inferior  al 
d’estudiants  autòctons  que  presenten  aquest  perfil  (23,3%).    Això  sembla  indicar  que  el 
projecte  migratori,  la  incorporació  a  la  societat  d’acollida  i    a  un  nou  sistema  educatiu 
representen  dificultats  i  obstacles  afegits  als  que  ja  es  troben  els  estudiants  nadius  que 
provenen d’entorns socioeconòmics més desfavorits 
 
Les narratives que utilitzem al nostre treball es basen en  les entrevistes fetes als progenitors 
de 10 estudiants “resilients” i a 8 d’aquests estudiants (els dos restants van rebutjar participar 
en  l’estudi). Es  tracta de narratives de  superació, on els pares  sovint  juguen un paper molt 
destacat. El  juguen de diferents maneres. Moltes vegades, el compromís dels pares (sobretot 
de  les  mares)  amb  l’educació  dels  seus  fills/es  és  molt  fort  i  sostingut  en  el  temps.  Els 
estudiants han pogut  comptar amb el  suport  continu dels  seus pares. Aquests entenen que 
aquesta  implicació és essencial pel progrés educatiu dels seus  fills  i una responsabilitat de  la 
que no poden abdicar, malgrat  les adversitats que pateixen. Sempre han mostrat una actitud 
molt activa, controlant que els fills fessin un ús productiu del seu temps i la seva vida escolar. 
Però, en alguns casos la intervenció directa de suport i control ha estat bastant més limitada. 
Els pares  la  consideraven  innecessària,  atès  el bon  comportament  dels  seus  fills  i  les  seves 
orientacions  pro‐acadèmiques.  Aquest  joves  no  identifiquen  la motivació  parental  com  un 
element  clau per a explicar el  seu èxit, ni han  reclamat habitualment ajut ni orientació dels 
seus progenitors.  Però  els  seus pares han  sabut  valorar  l’esforç que  realitzaven,  reforçar  la 
seva  autoestima  i  garantir que malgrat  les dificultats econòmiques, mai  faltaria  res del que 
necessitessin. En altres casos, la intervenció del pares ha estat fonamental en moments crítics 
de  la trajectòria educativa, permetent als estudiants superar moments d’adversitat a  l’escola 
(producte de  situacions d’inadaptació, problemes  amb  companys,  amb professors,  etc.).  Els 
estudiants  resilients  destaquen  el  suport  emocional  i  afectiu  rebut  dels  pares  en  aquests 
episodis. 
 
 
4. Conclusions 
 
El futur de la societat catalana està lligat al futur dels joves d’origen immigrant que han fet les 
seves  trajectòries  personals  i  educatives  al  nostre  país.  Tot  i  que,  en  l’actual  conjuntura 
econòmica, tot ens faci pensar que l’immigració és un fenomen vinculat als anys de bonança i, 
per tant, entrem en un període on altres qüestions cobren més rellevància, els debats sobre 
immigració,  la  gestió  de  la  seva  integració  social  i  la  regulació  de  la  multi‐culturalitat 
continuaran, sens dubte, figurant per molt temps com assumptes candents, que requereixen la 
màxima  atenció  política  i  social.  En  un  moment  com  el  que  estem  vivint,  on  els  fluxes 
d’entrada de nouvinguts s’han rellentit  i es nodreixen cada cop més de familiars re‐agrupats, 
ens  trobem en una  situació propicia per  re‐orientar  les nostres  reflexions  sobre el  fenomen 
migratori cap a problemàtiques que tenen a veure amb el futur de  les poblacions arribades  i, 
en particular, el futur de les segones generacions i el de les generacions arribades al país abans 
dels 12 anys (generació 1.5). 
 
Ens  situem  davant  de  diversos  escenaris  possibles.  En  el  futur  no  hi  ha  res  escrit.  Però  les 
perspectives  no  són  optimistes.  Les  dades  disponibles  indiquen  que  els  estudiants  d’origen 
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immigrant  obtenen  pitjors  puntuacions  que  els  d’origen  autòcton  en  diverses  proves  de 
competències i resultats acadèmics, i tenen una probabilitat molt més elevada d’abandonar els 
estudis de forma prematura. Aquest handicaps (que s’afegeixen a altres vulnerabilitats socials i 
sanitàries que pateixen  aquesta població  juvenil)  reclamen una  acció pública decidida  si no 
volem abocar aquests  segments a un  futur marcat per  la manca d’oportunitats d’integració 
sociolaboral. La societat catalana no es pot permetre les errades comeses per altres societats 
desenvolupades  del  nostre  entorn,  que  han  condemnat  a  borses molt  nodrides  de  la  seva 
població  immigrant  a  la  segregació,  la  marginalitat  i  la  desesperança.  En  una  economia 
creixentment globalizatzada, on competim amb països que assoleixen avantatges competitius 
gràcies al dumping social, la nostra fórmula per l’èxit no pot ser edificada sobre la base d’una 
societat  fracturada, on no  siguem  capaços de  capitalitzar el  talent,  les energies  i  l’empenta 
d’un segment  important de  la nostra població més  jove. El símptomes de    fracàs hi són, són 
percebuts  per  la  població  immigrada,  i  nodreixen  cada  cop  amb més  freqüència  reaccions 
autòctones hostils a la immigració. 
 
Davant d’aquesta situació, al sistema d’ensenyament se  li plantegen sovint demandes que no 
pot assolir en  solitari, alimentant  la  frustració d’expectatives  i que esdevingui en objecte de 
polèmiques estèrils. La recerca que hem realitzat aspira a fonamentar iniciatives públiques per 
afavorir l’èxit escolar des d’àmbits no escolars, que puguin complementar els esforços que es 
realitzen  a  l’escola  per  promoure  l’èxit  escolar.  Aquests  nous marcs  d’actuació  passen,  en 
primer lloc, pel reconeixement del paper clau que poden jugar les famílies. Les nostres anàlisis 
posen  de manifest  que  el  joves  d’origen  immigrant  resilients  ho  són,  per  norma  general, 
gràcies a que s’han criat en famílies resilients, que s’han afanyat en blindar els seus fills de les 
adversitats socials que ha tocat experimentar a les llars. També evidencien que altres famílies 
ho  intenten dia a dia, amb dedicació  i determinació, però sense  les eines,  les competències  i 
els recursos necessaris per sortir‐se’n. Necessitem posar aquests elements al seu abast, evitant 
caure en dinàmiques de culpabilització mútua, que només aboquen a la falta d’enteniment i la 
frustració. Necessitem que les segones generacions mantinguin la confiança i l’optimisme que 
va  impulsar  els  seus  progenitors  a  emigrar,  perquè  aquests  elements  d’autoestima  són 
fonamentals per embarcar‐los en trajectòries d’èxit. 
 
L’estudi que presentem ha assolit els objectius previstos en el marc del projecte presentat a la 
convocatòria  d’AGAUR.  Però  no  s’atura  aquí. Un  any  és  temps  insuficient  per  dissenyar  un 
projecte  i els  instruments de recollida d’informació, realitzar el  treball de camp, analitzar  les 
dades generades,  i alhora optimitzar  la projecció acadèmica  i  social dels  resultats obtinguts. 
Hem completat amb eficàcia les tasques programades pel que fa a la recerca, però només hem 
iniciat tímidament la fase de divulgació de resultats i transferència de coneixement. És el repte 
al  que  ens  enfrontem  en  el  propers mesos.  Estem  convençuts  que  la  feina  realitzada  pot 
contribuir  a  enriquir  les  reflexions  que  es  desenvolupen  al  nostre  país  sobre  la  qüestió 
migratòria,  però  també  som  conscients  de  la  necessitat  de  nous  estudis  que  apuntalin  els 
resultats obtinguts.  
 
En aquest sentit, són particularment necessaris estudis longitudinals quantitatius (tipus Panel)  
que  facin  un  seguiment de  les  trajectòries dels  joves d’origen  immigrant més  enllà del  seu 
itinerari escolar en l’adolescència. Cal explorar els seus itineraris d’inserció laboral, però també 
de  possible  reintegració  en  el  sistema  educatiu.  És  important  conèixer  quins mecanismes 
possibiliten  una  integració  exitosa  en  el mercat  laboral  de  joves  que  han  fracassat  en  els 
estudis, i quines vies de retorn al sistema educatiu fan servir aquells joves que, després de una 
interrupció  transitòria  dels  seus  estudis,  es  decideixen  a  reprendre’ls.  També  és  necessari 
analitzar en quina mesura l’èxit educatiu dels estudiants d’origen immigrant, quan es produeix, 
obre  realment  portes  a  la  integració  sociolaboral  en  condicions  d’igualtat  o  persisteixen 
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dificultats  específiques  que  compliquen  la  transició  escola‐treball.  Examinar  el  paper  de  les 
famílies  en  tots  aquest  processos  és  una  tasca  pendent,  que  no  estàvem  en  condicions 
d’abordar. Eines com un Panel amb projecció temporal més amplia (al llarg de tot el procés de 
transició  a  la  vida  adulta  ens  permetrien  avaluar  veritablement  el  paper  de  les  famílies  en 
diferents  etapes  de  les  trajectòries  dels  joves,  així  com  quin  pot  ser  l’impacte  d’iniciatives 
públiques per afavorir processos de transició virtuosos. 
 
Per  altra  banda,  creiem  que    treballs  qualitatius  com  el  que  desenvolupem  com  a  part  del 
nostre projecte poden servir de  referència a estudis quantitatius que es puguin plantejar en 
aquest  àmbit.  L’anàlisi  qualitatiu  ha  evidenciat  dimensions  del  processos  estudiats  fins  ara 
abordades  de  manera  parcial,  insuficient  o  inadequada  en  els  qüestionaris  del  Panel  de 
Famílies  i  Infància.  L’explotació  de  les  dades  qualitatives  ha  permès  apropar‐se  a  realitats 
ignorades o descuidades pels  indicadors quantitatius disponibles, com ara  les experiències de 
les  famílies  i  els  adolescents  en  les  societats  d’origen,  les  dinàmiques  afectives  i  de  suport 
emocional a la llar, o al paper de figures adultes de referència a l’escola o la comunitat. Seria 
quimèric pensar que el qüestionari d’una enquesta  pot capturar aquestes dimensions amb el 
detall i la riquesa de connotacions amb que ho fa el treball qualitatiu, però no hi ha dubte que 
la recerca qualitativa li pot assenyalar el camí a seguir. 
 
 
 
5. Impactes previstos 
 
Les  línies de recerca encetades s’han materialitzat en tres treballs. El primer d’ells (Inequality 
among  second‐generation  immigrants.  School  success  and  social  inequality  in  Spain)  és  un 
producte  pràcticament  acabat  (veure Annex  5.1).    En  aquest moment  està  sent  revisat  per 
membres  de  l’equip  de  recerca  i  col∙legues  acadèmics  i  tenim  la  intenció  d’enviar‐lo 
properament a la British Journal of Sociology of Education. 
 
El segon treball (“Allí” y “Aquí” en las trayectorias educativas de menores de origen inmigrante: 
narrativas  comparadas  sobre  oportunidades  de  futuro,  la  escuela  y  la  familia)  ha  estat 
recentment presentat al Congrés internacional Joves i Societats a Europa i la Mediterrània (del 
7 al 9 de juny de 2012, Barcelona). Tenim la intenció de preparar dos publicacions a partir dels 
resultats obtinguts. La primera d’elles (fonamentada en la versió  presentada en l’Annex 5.2 ) 
serà enviada a la Revista de Educación (Factor d’impacte de 0,622 ). 
 
Del tercer treball (Factors claus sobre  la resilència educativa en els  joves d’origen  immigrant) 
presentem  un  esborrany  (Annex  5.3).  Una  versió més  desenvolupada  d’aquest  treball  serà 
presentat en les Jornades Recerca i Immigració del 17 d’Octubre de 2012 (ARAFI‐AGAUR).  
  
Els tres treballs seran objecte de divulgació acadèmica en congressos, jornades i seminaris. En 
particular,  aprofitarem  espais  i  recursos  de  la  xarxa  d’excel∙lència  europea  IMISCOE 
(International Migration,  Integration, and Social Cohesion), amb  la que col∙laboren de  forma 
continuada  tres  dels membres  de  l’equip  de  recerca,  per  donar  a  conèixer  i  aprofundir  les 
nostres investigacions. En aquest sentit està previst presentar resultats dels nostres treballs a 
la novena trobada anual d’IMISCOE (Amsterdam, 29 d’Agost). 
 
Però més enllà de l’àmbit acadèmic, el treball que desenvolupem s’ha concebut amb l’objectiu 
de  generar informació sobre problemes i qüestions de màxima rellevància social  en el territori 
català.   El nostre estudi aspira omplir un buit en  la reflexió que es desenvolupa en el nostre 
país  sobre  aquestes qüestions, que ha  tendit  a descuidar  el paper   de  les  famílies d’origen 
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immigrant en els processos d’aprenentatge i la gestió dels resultats acadèmics i les transicions 
educatives dels seus fills al  llarg del cicle educatiu.   La  informació  i eines proporcionades per 
l'estudi haurien de aportar un punt de vista complementari als ja existents, que contribueixi a 
un millor  enteniment  dels  processos  que  incrementen  les  oportunitats  d'èxit  escolar  dels 
alumnes  immigrants  a  secundària.  .  Amb  aquest  propòsit,  utilitzarem  els  dispositius  de 
projecció i transferència de coneixement al nostre abast per donar a conèixer els resultats de 
la nostra recerca. El principal d’aquests dispositius és  l’Institut d’Infància  i Món Urbà (CIIMU), 
del que som membres o hi estem vinculats. El CIIMU porta més de deu anys liderant projectes 
de  recerca  i  transferència  de  coneixement  que  comprometen  a  investigadors  de  diferents 
centres universitaris catalans, administracions públiques (Generalitat, Diputació de Barcelona, 
Ajuntaments)  i  entitats  del  Tercer  Sector.  Les  seves  activitats  de  divulgació  són  espais 
d’encontre  que  atreuen  investigadors,  agents  polítics,  tècnics  de  l’administració  pública  i 
responsables  i voluntaris d’entitats. Els resultats de  l’estudi que presentem s’incorporaran de 
diferents maneres a informes de la institució, la pàgina web i publicacions periòdiques (com la 
newsletter). 
  
Creiem que els resultats de la nostra recerca fonamenten noves línies d’actuació pública en els 
àmbits objecte de la nostra atenció, com ara: 
 

• Fomentar  el  contacte  freqüent  i  continu  entre  família  i  escola.  És  imperiós  obrir 
l’escola  als  pares  d’origen  immigrant.  Això  no  és  possible  aconseguir‐ho  només 
mitjançant reunions formals entre el tutor escolar i els progenitors en horaris adaptats 
a la jornada laboral del personal docent. Cal desenvolupar noves formules per ampliar 
i flexibilitzar els horaris de tutories,  però també atreure als pares a participar en altres 
tipus  d’activitats  a  l’escola  que  afavoreixin  la  seva  integració  sociocultural  i  el  seu 
compromís amb l’educació dels seus fills (com ara tallers i classes de llengua, activitats 
per donar a conèixer la diversitat ètnica a l’escola, etc.). 

• Promoure la participació dels pares d’origen immigrant en el teixit associatiu existent a 
l’escola  (les AMPAs)  i,  eventualment,  la  creació d’entitats pròpies.   Per  exemple  als 
Països  Baixos  es  va  crear  al  2006  una  plataforma  (the  Platform  for  Ethnic Minority 
Parents and Education‐Platform Allochtone Ouders en Onderwijs, PAOO), que  lidera  i 
promou  la  implicació de pares d’origen  immigrant en  l’educació dels seus fills. L’Estat 
finança les seves activitats. Existeixen plataformes a municipis grans que organitzen les 
seves activitats recolzades per la plataforma nacional.  

• Reforçar els vincles de les famílies nouvingudes i els seus fills amb l’entorn no escolar, 
amb  l’objecte  de millorar  el  seu  arrelament  i  les  seves  reserves  de  capital  social,  i 
afavorir  el  coneixement  de  recursos  i  serveis  públics  disponibles.  Això  implica 
mobilitzar  i comprometre en aquesta direcció els agents presents en el  territori, des 
d’entitats (culturals,  lúdiques, religioses) fins a professionals (dinamitzadors culturals, 
educadors) 

• És necessari redoblar esforços per a identificar episodis d’inadaptació dels estudiants, 
problemes  amb  els  companys  i  violència.  Les  queixes  dels  adolescents  d’origen 
immigrant  i  les  seves  famílies  han  de  trobar  una  resposta  adequada.  Hi  ha  una 
percepció massa  estesa  entre  les  famílies  entrevistades  que  els  equips  directius  es 
desentenen  d’aquestes  situacions  i  no  actuen  amb  determinació,  i  això  erosiona  la 
seva  confiança  en  el  sistema  educatiu.  Cal  desenvolupar  nous  mecanismes  que 
involucrin tota la comunitat acadèmica (no només els professors i equips directius) en 
la gestió d’aquests fenòmens. 

• Cal  reforçar els mecanismes de  seguiment  longitudinal de  les  trajectòries educatives 
dels infants per part dels equips docents i altres professionals, garantint la coordinació 



 
16 

 

entre  els  diversos  serveis  socials,  sanitaris  i  d’habitatge  que  es  relacionen  amb  el 
menor i les seves famílies en diferents moments de la trajectòria migratòria  

• És  necessari  millorar  la  preparació  i  incentius  del  professorat  que  treballa  amb 
població nouvinguda. El professorat ha d’assumir un nou  rol en què, al costat de  les 
seves  funcions  tradicionals,  pugui  servir  de model,  acompanyar  i  oferir  consells  als 
adolescents d’origen immigrant que s’enfronten a dificultats d’adaptació. 

• El professorat no s’ha de trobar sol en aquesta tasca. Els  joves d’origen  immigrant es 
beneficien del suport de mentors adults. Una solució que ha funcionat a altres països 
és incentivar la implicació d’estudiants universitaris d’origen immigrant en activitats de 
mentoratge d’altres estudiants de primària o secundària (especialment si han estudiat 
al mateix centre escolar). Aquesta  incentivació es pot aconseguir  lligant  la política de 
beques universitàries a la participació en aquest tipus d’activitats. 

• Cal avaluar curosament el funcionament de totes les iniciatives que es posin en marxa 
amb eines adequades, dotant les iniciatives d’avaluació de recursos suficients i equips 
competents. No n’hi ha prou constatant l’existència de “bones pràctiques”, i assumint 
que aquestes poden ser traslladades a altres contextos.  
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