


 
 

 

 
 

Resum en català  (màxim 300 paraules) 
La concentració d’alumnat immigrat és producte de diferents processos, desenvolupats per diferents actors polítics, 
educatius i socials. Aquesta recerca se centra en el procés de tria escolar de les pròpies famílies estrangeres, amb 
l’objectiu de conèixer les pautes de tria d’escola seguides a la pràctica per diferents grups de famílies estrangeres i els 
efectes que aquestes produeixen sobre la concentració escolar d’alumnat estranger en determinats centres.  
 
A partir de l'anàlisi estadístic de 655 qüestionaris i la realització de 38 entrevistes, aquest projecte posa de manifest les 
desigualtats existents respecte l’aproximació al procés d’elecció de centre relacionades amb la procedència de les 
famílies, independentment del seu capital instructiu. L’anàlisi, en primer lloc, del procés d’aproximació a la tria escolar 
experimentat per les famílies estrangeres ha posat de manifest com una àmplia majoria de les famílies entrevistades ha 
començat a pensar en la tria d’escola poc abans de l’inici del període de preinscripció, alhora que no coneix del tot ni 
els criteris de puntuació ni les escoles on s’obté màxima puntuació per proximitat.  
 
En segon terme, aquesta recerca aborda en profunditat els sentits que les famílies estrangeres atorguen als principals 
factors de tria de centre: proximitat al domicili, composició social dels centres, titularitat els mateixos i alguns elements 
de caràcter pedagògic (qualitat del professorat, projecte educatiu i resultats acadèmics). Aquesta anàlisi permet 
entendre les prioritats de tria escolar de les famílies estrangeres però també posa de relleu les limitacions amb què 
aquestes famílies es troben quan volen fer una elecció més informada.  
 
Aquest fet, vinculat a l’existència de famílies (principalment autòctones) amb major capacitat de tria reverteix en unes 
lògiques d’elecció de centre diferenciades en base a la procedència que incideixen en un increment de la segregació 
escolar (que, sovint, supera la segregació residencial).  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The concentration of migrant students is the result of different processes, developed by several political, social 
and educational actors. This research focuses on the process of choosing school experienced by foreign 
families, in order to meet the standards of school choice followed in practice by different groups of foreign 
families and the effects that those produce on the concentration of foreign pupils in certain schools. 
 
Based on the statistical analysis of 655 surveys and the interview to 38 migrant families, this project highlights 
the inequalities regarding the approach to the school choice process according to the origin of families, 
regardless of their educational background. First, the analysis of the approach to school choice experienced by 
foreign families has revealed that a large majority of the interviewed families started to think of school choice 
just before the beginning of the application period. Moreover, they don’t entirely know neither the scoring 
criteria nor the schools where highest score on proximity is obtained. 
 
Secondly, this research discusses in depth the senses given by foreign families to main factors in which school 
choice is based: proximity to home, social composition of schools, school ownership (public/private) and some 
pedagogical elements (quality of teacher staff, Educational project and academic results). This analysis allows 
us to understand priorities of foreign families when choosing school but it also highlights the limitations that 
these families have to face when they try to make a more informed choice. 
 
This scenario, linked to the existence of families (mostly natives) with greater capacity to choose, has as a 
consequence the existence of different school choice dynamics based on country of origin that increases 
school segregation (which often exceeds residential segregation). 
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1. Introducció 

La concentració escolar de l’alumnat immigrat procedent de països empobrits s’ha 
situat, a casa nostra, al centre de l’agenda política com a “problema” educatiu de 
primer ordre, tant en base a justificacions d’ordre instrumental com expressiu. Les 
justificacions instrumentals fan referència a les dificultats per acomplir els objectius 
curriculars en contextos escolars amb una concentració d’alumnes que presenten uns 
coneixements instrumentals bàsics limitats. Les justificacions d’ordre expressiu giren 
entorn a la idea que la reducció de la concentració per mitjà d’afavorir la dispersió 
força el contacte intercultural, que facilita la convivència tot contribuint a la superació 
de prejudicis i actituds racistes, i facilita l’acceleració de certs processos 
d’aprenentatge informal en el cas dels alumnes dels grups minoritaris (IGOP, Projecte 
ARAFI 2008). 

Aquesta concentració d’alumnat immigrat és producte de diferents processos, 
desenvolupats per diferents actors polítics, educatius i socials. Sense oblidar els 
efectes que les dinàmiques d’atracció de població escolar desenvolupades pels 
centres educatius així com les polítiques educatives dissenyades des de 
l’administració pública exerceixen sobre la distribució de l’alumnat estranger entre els 
diferents centres educatius; hem adreçat en aquesta recerca la nostra atenció al 
procés de tria escolar de les pròpies famílies estrangeres, amb l’objectiu d’observar 
quines són les percepcions i els coneixements d’aquestes famílies sobre el sistema 
escolar català, en general, i sobre l’elecció d’escola en particular.  

Aquesta recerca pretén, doncs, en primer lloc, fer una aproximació a les motivacions i 
els criteris de legitimació que es troben darrera dels discursos familiars d’elecció de 
centre educatiu per part de les famílies estrangeres. En segon terme ens proposem 
conèixer les pautes de tria d’escola seguides a la pràctica per diferents grups de 
famílies estrangeres i els efectes que aquestes produeixen sobre la concentració 
escolar d’alumnat estranger en determinats centres.  

Els factors que poden incidir en la direcció d’aquests discursos i pràctiques són de 
naturalesa múltiple i complexa: es mouen simultàniament tant en el pla estratègic (on 
es deixen sentir els efectes desiguals de l’extracció social) com en el pla objectiu (marc 
institucional comú condicionant de les possibilitats de tria). Des d’aquest punt de vista, 
aquest projecte es planteja indagar a tots dos nivells; a) analitzant el pes d’aquells 
factors d’ordre estructural (capital instructiu i procedència) en l’elaboració de discurs i 
en la concreció de les pautes de tria; b) analitzant la incidència en el discurs i en les 
pràctiques de determinats factors institucionals, més concretament, de la realitat de la 
xarxa i les polítiques d’accés escolar que delimita efectivament el conjunt d’opcions de 
tria disponible per a les famílies.  

La perspectiva adoptada permetrà examinar objectivament les possibles distàncies 
existents entre, d’una banda, els discursos adoptats per les famílies d’origen estranger 
a l’hora de justificar una determinada opció de tria, i de l’altra, les seves pràctiques 
finals d’elecció d’establiment educatiu. 
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Finalment, és també objecte d’aquesta recerca abordar els possibles punts de 
divergència entre els discursos i les pràctiques d’elecció de centre detectades entre la 
població estrangera i aquells altres propis de les famílies autòctones (apuntarem més 
endavant una recerca prèvia realitzada per l’IGOP sobre aquesta qüestió i que ens 
serà útil com a punt de contrast, així com a origen d’algunes dades complementàries).  

Dediquem un primer capítol a l’emmarcament teòric de l’elecció de centre, tot centrant 
la nostra atenció en les famílies estrangeres però alhora establint ponts comparatius 
respecte la població autòctona. Després d’un breu apartat sobre metodologia, l’informe 
aborda els dos punts centrals de la recerca: d’una banda, l’anàlisi i descripció del 
procés d’aproximació de les famílies estrangeres a l’elecció de centre (preocupacions, 
canals d’informació...) i, de l’altra, el pes que diferents factors tenen sobre la decisió 
final (proximitat, composició social, titularitat i elements pedagògics). Tanquem aquest 
treball amb un apartat conclusiu que intenta posar de relleu les principals aportacions 
d’aquesta investigació al tema que ens ocupa.  
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2. Aproximació teòrica 

A nivell internacional, existeix una significativa trajectòria de recerca ocupada en 
l’anàlisi de les disposicions i experiències de l’alumnat immigrant o minoritari, i de les 
seves famílies, en relació a l’educació formal en general, i als processos 
d’escolarització en particular (veure Alegre 2007 per a un repàs detallat d’aquesta 
literatura). En els últims temps també a casa nostra s’han desenvolupat recerques i 
estudis sobre aquests mateixos focus d’interès (Benito i Alegre, 2012; Benito i 
González, 2010; Benito et al, 2010; Serra i Palaudàries, 2007). Tanmateix, molt mes 
escassa és l’atenció que, tant a nivell nacional com internacional, s’ha dispensat a les 
disposicions, experiències i estratègies que desenvolupen les famílies immigrades (o 
pertanyents a minories ètniques) en el camp específic de l’elecció escolar. Aquest és 
un aspecte essencial en el marc del debat sobre l’equitat educativa, més 
particularment en referència a la discussió sobre els possibles efectes negatius –sobre 
el rendiment, expectatives i trajectòries acadèmiques– atribuïbles a la segregació 
escolar. En concret, ha pogut fer-se evident que la concentració d’alumnat immigrant 
en determinats centres, quan aquesta descriu, a més, un patró de concentració de 
població escolar socioeconòmicament desafavorida, tendeix a perjudicar les 
oportunitats d’èxit educatiu dels alumnes que s’hi escolaritzen, particularment les dels 
mateixos alumnes immigrants (Hoxby 2000; Hanushek et al. 2002; Andersen and 
Thomsen 2011; Alegre i Benito, 2012).  

Atendre i entendre la manera com les famílies immigrades es posicionen en el camp 
de l’elecció escolar, la manera com la problematitzen, la manera com accedeixen a (i 
utilitzen) la informació sobre aquest camp, els criteris que consideren en l’elecció, les 
estratègies de tria que hi articulen..., esdevé una qüestió clarament rellevant, des d’un 
punt de vista tant acadèmic com polític. Al capdavall, podem argumentar que la 
segregació “ètnica” (en el marc d’aquest estudi, aquella que es produeix per raó de la 
procedència/nacionalitat de l’alumnat) tendirà a instal·lar-se i a reproduir-se en la 
mesura que: i) grups autòctons i immigrats ocupin posicions desiguals en el camp de 
l’elecció escolar, i/o, ii) grups autòctons i immigrats triïn centre basant-se en motius 
d’elecció diferents. 

2.1 Posicionaments desiguals en el camp de l’elecció escolar 

La recerca internacional sobre les estructures i els processos de l’elecció escolar no 
han deixat de demostrar que, efectivament, tant les unes com els altres s’articulen en 
base a posicions desiguals de partida, al temps que tendeixen a perpetuar-les. Dit 
d’una altra manera, el camp de l’elecció escolar és un escenari de joc marcat per 
desigualtats de distinta índole. Fem aquí servir la definició de “camp” proposada per 
Bourdieu. Aquest sociòleg, clarament crític amb les bases analítiques de les teories de 
l’elecció racional, construeix la noció de camp tot entenent-lo com una configuració de 
relacions objectives entre posicions, un espai sotmès a unes lògiques competitives de 
funcionament específiques i relativament autònomes. 
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Segons aquest autor, els jugadors disposen de tot un seguit de recursos i opcions de 
joc condicionades pels capitals bàsics (econòmic, cultural i social) de què disposen; 
alhora el valor relatiu d’aquests recursos i opcions es troba en funció de la naturalesa 
específica de les lògiques del camp. Així, la força relativa de cada jugador en un camp 
determinat, això és, la seva posició en l’espai de joc, acaba depenent del volum global 
i de l’estructura dels seus respectius capitals. En altres paraules, en tant que la 
percepció i coneixement que els agents tenen del camp (el seu punt de vista sobre el 
camp) depèn de la posició que aquests hi ocupen (emplaçament en el camp), i que 
aquesta posició depèn, al seu torn, dels seus recursos condicionats, s’anticipa que les 
seves estratègies pràctiques dependran dels capitals que obren o tanquen la 
possibilitat d’accedir a unes i altres posicions. 

És aquí on caldria fer referència a aquelles aportacions que demostren com són les 
famílies de classe mitjana les que acaben extraient major profit dels marges oberts a la 
llibertat d’elecció. No són pocs els estudis que, als Estats Units, han defensat aquest 
argument (Archbald, 1988; Armour & Pieser, 1998; Godwin, Kermerer & Martinez, 
1998; Goldring & Hausman, 1999; Wells & Crain, 1997). Es demostra que els alumnes 
socioeconòmicament afavorits tendeixen a participar en els diferents programes 
d’elecció escolar –districtes de matrícula oberta, programes de xec escolar, escoles 
sense zonificació (magnet i charter schools), etc.– amb major freqüència que els 
alumnes desafavorits. I també aquí són especialment ressenyables els treballs duts a 
terme per Stephen Ball i Agnès van Zanten a les ciutats de Londres i París, 
respectivament (veure, per exemple, Ball, 2003; Ball i Vincent, 1998; Ball et al., 1996; 
van Zanten, 2003, 2006, 2007). No en va les seves recerques han influït en altres 
estudis sobre la qüestió realitzats en altres ciutats europees com Berlin (Noreisch, 
2007), Atenes (Maloutas, 2007) o, a Espanya, Saragossa (Bernal, 2007), i Granada 
(Olmedo i Santa Cruz, 2008) i Barcelona (Alegre et al., 2010).1 De forma molt 
resumida: tant Ball com van Zanten conclouen que són els pares més instruïts de 
classe mitjana aquells qui principalment surten beneficiats en el camp de l’elecció 
escolar. Aquest fet s’explica atenent a tres conjunts de factors, molt breument: major 
informació i nivell de reflexivitat en el procés de tria, major accés a xarxes socials 
privilegiades, i major capacitat per sufragar determinats costos de l’escolarització en 
certs centres (matriculació en escoles privades, costos indirectes de transport, 
activitats complementàries...); efectivament, aquests factors s’associen, 
respectivament, al capital cultural, al capital social i al capital econòmic de les famílies. 

Per exemple, en un estudi qualitatiu sobre les pràctiques d’elecció de centre d’una 
àmplia mostra de famílies londinenques, Ball et al. (1996) concloïen la presència de 
tres grups bàsics de posicionaments familiars, definits en base a les habilitats 
mostrades per uns i altres a l’hora d’operar en el camp de la tria d’escola, més 
concretament, a l’hora d’accedir, processar i comparar les informacions clau sobre 
funcionament del camp: els “privileged/skilled” (“privilegiats/qualificats”), els “semi-

                                            
1 La recerca Alegre et al (2010) és el punt de partida de la recerca que presentem en aquest 
informe. Diverses de les reflexions que aquí recollim van ser inicialment plantejades en aquesta 
recerca anterior i han estat aprofundides i contrastades en aquest segon treball. A més, l’anàlisi 
metodològic realitzat per a aquest informe parteix de les dades recollides per a la investigació 
precendent.  
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skilled” (“semi-qualificats”) i els “disconnected” (“desconnectats”). Com evidencien 
aquests autors, mentre el primer grup es troba compost per famílies amb un alt capital 
econòmic i cultural, les famílies disconnected són sobretot famílies de classe 
treballadora.  

En un estudi recent sobre les experiències de tria escolar de les famílies a la ciutat de 
Barcelona, Alegre et al. (2010), tot combinant tècniques d’anàlisi quantitatives i 
qualitatives, derivaven un patró similar de posicionaments d’elecció, una tipologia que 
definia els següents grups: famílies “maximitzadores”, altament preocupades pel 
resultat de l’elecció escolar, i situades en un clar avantatge competitiu en el terreny de 
l’accés i manipulació del coneixement privilegiat sobre les regles i opcions del camp de 
joc; famílies “garantistes”, preocupades i amb capacitat per assolir un coneixement 
bàsic sobre el camp que proporcioni un fonament mínim a la seva tria de centre; i 
famílies “desplaçades”, excloses de l’accés al coneixement clau del camp i/o al marge 
d’aquelles preocupacions que duen a participar-hi activament. El grup “maximitzador” 
el componen principalment famílies altament instruïdes, mentre que dins el col·lectiu 
“desplaçat” es troben sobrerrepresentades aquelles famílies amb menys estudis. Val a 
dir que aquesta recerca permet identificar el posicionament d’una mostra reduïda de 
famílies immigrades que, independentment del nivell d’estudis s’integren 
fonamentalment entre les famílies “desplaçades”. Tanmateix, com els mateixos autors 
adverteixen, la grandària d’aquesta mostra no es prou significativa com per extreure’n 
conclusions del tot sòlides. 

Tractant-se d’estirar el fil d’aquest focus d’atenció –posicionaments de les famílies 
immigrades en el camp d’elecció escolar–, convé fer referència a l’estudi etnogràfic de 
Carolyn Sattin-Bajaj (2009), al nostre coneixement, una de les poques recerques que, 
si bé indirectament, aporta pistes interessants en aquest sentit. Es tracta aquest d’un 
estudi sobre les polítiques informatives, al voltant del procés d’elecció escolar, 
implementades per les autoritats educatives i una mostra de centres novaiorquesos, i 
sobre la manera com les famílies llatinoamericanes s’hi relacionen. Aquesta recerca fa 
palesa la importància que per a aquestes famílies té aquella informació sobre el camp 
de l’elecció proveïda des d’instàncies oficials (autoritats educatives i escoles) i canals 
formals (guies, entrevistes amb els centres, jornades de portes obertes, etc.), a la qual 
atorguen major rellevància que l’atorgada a aquella informació que els és facilitada a 
través de les seves xarxes familiars i/o socials2. I tanmateix, les instàncies analitzades 
no semblen fer prou per aproximar el coneixement clau sobre el camp de joc –regles 
del joc, característiques de les escoles, oportunitats que ofereixen...– a aquestes 
famílies, ni en el terreny de la traducció lingüística (traductors i materials traduïts a la 
llengua d’origen) ni en el de la traducció cultural (mediadors amb capacitat de fer 
significatives la informació sobre la base dels coneixements i experiències de les 
famílies, principalment vinculades a uns contextos d’origen on les polítiques i les 
realitats de l’educació poden ser ben diferents als d’acollida). Aquest fet col·loca a les 

                                            
2 Diversos estudis demostren que aquest mateix patró és seguit per les famílies amb menys capital 
econòmic i educatiu, al contrari del que succeeix en el cas de les famílies econòmicament i cultural més 
afavorides –per a aquestes últimes, la principal font d’accés al coneixement sobre el camp prové dels 
canals informals, de les relacions que els obre el seu capital social (Alegre et al., 2010; Andre-Becheley, 
2005; Hill, 2008; Schneider, et al., 2000; Teske, Fitzpatrick & Kaplan, 2007). 
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famílies immigrades d’origen llatinoamericà en una situació de desavantatge 
competitiu en el camp de l’elecció, al temps que els reforça la percepció que el món 
educatiu no els té prou en compte. Alhora, aquest estudi crida l’atenció sobre el perill 
que representa prioritzar internet com a canal d’obtenció d’informació, quan les 
possibilitats d’accés a aquest recurs, així com les competències necessàries per a la 
seva òptima explotació, es troben, entre aquestes famílies, força limitades3.  

Tot plegat sembla apuntalar la hipòtesi que situaria les famílies immigrades, si més les 
pertanyents a alguns col·lectius específics, pròximes a les abans designades com a 
“disconnected” (Ball et al., 1996) o “desplaçades” (Alegre et al., 2010). I tanmateix es 
fa evident la manca d’evidència empírica entorn de la relació entre famílies immigrades 
i elecció escolar; una situació que obliga a posar en quarantena conclusions 
precipitades, o poc fonamentades, en relació a aquest binomi. 

2.2 Les raons de l’elecció escolar: convergències i divergències 

Les mateixes definicions dels perfils familiars d’elecció escolar abans esmentat 
inclouen referències a les diferències entre uns i altres pel que fa als motius principals 
que guien les seves tries. Per exemple, segons l’esquema de Ball et al. (1996), en 
referència al context d’elecció de la ciutat de Londres: les famílies “privileged/skilled” 
prioritzen raons d’elecció factors com la qualitat de l’escola, els seus resultats 
acadèmics mitjans o la seva capacitat d’amotllar-se als interessos i a la personalitat 
dels fills; les famílies “semi-skilled” valoren principalment la reputació de l’escola; les 
famílies “disconnected”, la proximitat de l’escola al domicili. D’acord amb la tipologia 
d’Alegre et al. (2010) en el seu estudi a la ciutat de Barcelona: les famílies 
maximitzadores prioritzen l’atenció a la composició social de l’escola (defugint entorns 
desafavorits i/o cercant centres privilegiats), així com la qualitat del seu projecte 
educatiu; les famílies “garantistes” i, sobretot, les famílies “desplaçades” situen la 
proximitat del centre al domicili com principal motor d’elecció, si bé per motius sovint 
discordants. Com dèiem més amunt, la mostra reduïda de famílies immigrades 
representades en aquest estudi tendeixen a situar-se en el col·lectiu “desplaçat”, i per 
tant, a orientar la seva elecció atenent gairebé exclusivament a mesures de proximitat. 

L’estructuració d’aquest mapa de motivacions ens dóna una altra clau per reforçar 
l’argument que l’increment del marge a la lliure elecció de centre hauria de repercutir 
en un increment de la segregació escolar de tipus socioeconòmic. Mentre que les 
famílies més desafavorides cerquen els centres de proximitat, a l’altre costat trobem 
aquelles famílies amb més recursos educatius i econòmics triant estratègicament en 
funció de la composició social dels centres i dels seus indicis de qualitat, interpretant la 
proximitat més com una limitació que com un valor en l’elecció. En la mesura en què la 
constatació que les famílies immigrades són sobretot famílies “desplaçades” i trien per 
proximitat més que el que ho fa la mitjana del col·lectiu autòcton, aleshores la hipòtesi 
anterior seria extensible al cas de la segregació “ètnica”. Novament aquí, però, la 

                                            
3 Alegre et al. (2010) observen com aquesta mateixa escletxa digital posiciona les famílies amb menys 
estudis en situació de clara vulnerabilitat informativa. 
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manca de suport empíric ens fa posar la validesa d’aquest argument encara en 
interrogant. 

Certament diversos estudis han demostrat que una part significativa de les famílies 
nouvingudes tendeixen a experimentar davant la institució escolar un respecte distant, 
gairebé jeràrquic. Ens trobem així amb posicionaments de reificació institucional 
basades en la concepció de l’espai escolar com a quelcom aliè, com un àmbit que 
excedeix l’abast del control legítim de les famílies; uns posicionaments que apareixen 
especialment incidents entre les famílies procedents de la immigració, més encara 
entre aquelles menys instruïdes (Delgado-Gaitan, 1991; Reese et al., 1995; Stanton-
Salazar, 2001; Suárez-Orozco et al., 2008; Valdes, 1996; Valencia & Black, 2002). 
Aplicat al camp de l’elecció escolar, aquesta conclusió semblaria donar pes a la 
inclusió de les famílies immigrades dins la categoria de famílies desplaçades o 
desconnectades. En la mida que aquestes, en no sentir-se competents, no avaluen 
diferències de projecte i qualitat entre els centres educatius, acabaran decantant la tria 
d’escola per raons pràctiques, entre elles la seva proximitat i accessibilitat. I el cas és 
que la premissa de partida d’aquest argument no sempre s’acompleix. En tot cas, està 
per veure que l’especial incidència d’aquest posicionament entre les famílies 
immigrades respongui principalment a la seva “condició” d’immigrades. Tres exemples 
extrets de la literatura acadèmica ens poden aclarir el sentit d’aquesta cautela. 

En primer lloc ens referim a l’estudi qualitatiu de Vincent et al. (2012) sobre les 
estratègies educatives de les famílies negres de classe mitjana a la ciutat de Londres. 
En aquesta recerca s’identifica un col·lectiu important de famílies –els posicionaments 
educatius de les quals són etiquetats com a “determined to get the best”– 
principalment preocupades per la qualitat dels centres, pel seu focus en els resultats 
acadèmics, per la professionalitat del seu professorat. Aquestes famílies examinen i 
cerquen estratègicament el centre que més els convenç, amb independència de com 
de distant es trobi del seu lloc de residència; és més, en ocasions arriben a triar o 
canviar el domicili en funció de la seva proximitat als centres desitjats, per tal d’així 
assegurar que els hi són assignats. Alhora, planifiquen a llarg termini l’itinerari educatiu 
dels fills, i el tutoritzen dia a dia. En altres paraules, aquestes famílies, no immigrades, 
però sí pertanyents a col·lectius ètnics minoritzats, són famílies “maximitzadores”. 

En segon lloc, remetem a l’estudi quantitatiu de Denessen et al. (2005) sobre les raons 
d’elecció escolar de diferents grups de famílies a Holanda. L’atenció que aquesta 
recerca dispensa al cas del col·lectiu immigrat és certament innovadora. Ens quedem 
aquí amb algunes de les seves principals conclusions: i) el nivell de qualitat de les 
escoles apareix com el primer criteri d’elecció escolar tant entre les famílies autòctones 
com entre les immigrades; ii) la cerca d’escoles religioses és més incident entre les 
famílies immigrades (en el seu cas, escoles islàmiques) que entre les autòctones; iii) 
les famílies immigrades que escullen escoles religioses no atorguen cap importància al 
criteri de proximitat. Malgrat cal tenir en compte les limitacions que pot representar 
l’enfocament exclusivament estadístic d’aquesta recerca, el fet que abordi el col·lectiu 
immigrat com un tot homogeni, així com les particularitats del context de quasi-mercat 
del sistema educatiu holandès, aquest estudi ens parla de famílies immigrades actives 
en el camp de l’elecció escolar.  
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En tercer lloc, l’estudi de Rangvid (2010) a la ciutat de Copenhagen permet avaluar la 
mesura en què la preocupació per la composició social dels centres es distribueix de 
forma equilibrada entre famílies autòctones i immigrades. També de caràcter 
quantitatiu i innovadora quant a l’objecte d’estudi, aquesta recerca arriba a resultats 
rellevants als efectes d’allò que aquí ens ocupa. Pel que fa al cas de les famílies 
autòctones: i) aquelles que defugen l’escola pública que els és adscrita per proximitat 
ho fan principalment empeses per la concentració d’alumnat estranger que aquestes 
presenten; ii) pràctiques de fugida són particularment incidents entre les famílies de 
major nivell educatiu. Pel que fa a les famílies estrangeres: i) les diferències de 
posicionament es produeixen entre aquelles que tenen el danès com a llengua d’ús 
habitual (l’autora els anomena “monolingües”) i aquelles que no (“bilingües”); ii) les 
famílies monolingües, eviten les escoles públiques de proximitat al mateix nivell que 
les autòctones, també defugint la concentració d’alumnat immigrant que aquestes 
puguin presentar; iii) les famílies bilingües fugen menys que la resta i no es mostren 
preocupades per les concentracions “ètniques”. Aquestes observacions permeten a 
Rangvid alertar sobre el perill que aquest mapa de fugides representa en termes de 
potencial increment de la segregació socioeconòmica i de concentracions escolars 
d’alumnat immigrant amb majors dificultats lingüístiques. Sigui com sigui, es fa evident 
l’existència de comportaments d’elecció diversos entre diferents col·lectius de famílies 
immigrades. 

En resum, es fa necessari indagar en les disposicions, posicions i experiències que les 
famílies immigrades desenvolupen en el camp de l’elecció, valorant les seves i 
distàncies i proximitats respecte de les desenvolupades per les famílies autòctones, i 
essent en tot cas sensible a les diferències internes que a aquest nivell es poden 
produir dins de cada col·lectiu, diferències que perfectament poden aparèixer tallades 
per patrons de desigualtat econòmica, social o educativa. Sobretot a casa nostra, 
aquest és una assignatura pendent, que convé abordar amb urgència per raons, 
fonamentalment, d’equitat educativa. 
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3. Metodologia  

Per tal d’abordar empíricament l’objecte d’estudi de la present recerca s’ha plantejat 
una metodologia que combina l’anàlisi quantitatiu amb un treball de camp qualitatiu. 
Abordem a continuació, de forma més específica i aprofundida, ambdues vies d’anàlisi, 
tot destacant els seus respectius objectius i instruments metodològics.   

3.1 Anàlisi quantitatiu: qüestionaris  

La metodologia quantitativa de la recerca parteix del subministrament, via correu 
postal, de qüestionaris breus i anònims a famílies residents a Barcelona que tenien un 
fill/a a escolaritzar bé a P3, bé a 1r d’ESO.4 El qüestionari fou enviat pel Consorci 
d’Educació de Barcelona tot just finalitzat el procés de preinscripció del curs 2008-
2009 en el marc del Projecte “Els discursos i les pràctiques familiars d’elecció escolar. 
Les raons i les realitats de la tria d’escola a la ciutat de Barcelona” finançat per la 
Fundació Jaume Bofill i elaborat per l’Àrea d’Educació de l’Institut de Govern i 
Polítiques Públiques. El retorn dels qüestionaris va permetre elaborar una base de 
dades amb un total de 5.795 qüestionaris, 655 dels quals pertanyen a famílies 
estrangeres (369 de famílies accedint a P3 i 286 a l’ESO).  

L’objectiu d’aquestes enquestes és la recollida d’informació a dos nivells. El primer, 
poder disposar de dades estructurals tals com el nivell d’estudis dels progenitors, el 
seu país d’origen, la llengua d’ús habitual a la llar domèstica, etc. El segon nivell 
d’informació al qual es vol accedir mitjançant aquests qüestionaris és aquella relativa a 
les lògiques de tria escolar, és a dir, la valoració de l’oferta de centres de proximitat 
disponible, els motius de tria escolar, les característiques del centre ideal, la intenció 
de tria, etc. Per tant, la recollida i l’anàlisi d’aquestes dades ens permet establir la 
relació entre variables estructurals i variables relatives als criteris i valors atorgats a la 
tria escolar, això és, la relació entre les diferents categories de les variables 
estructurals (principalment nivell d’estudis i procedència) (veure Taula 1) i els diferents 
criteris i valors que es troben darrera de l’elecció de centre escolar. Alguns matisos 
han estat incorporats als qüestionaris per tal d’adaptar les preguntes i la consegüent 
informació resultant a les característiques pròpies de l’escolarització a cada etapa. 
Així, els qüestionaris de l’ESO plantegen preguntes entorn les característiques del 
centre on s’ha cursat l’educació primària i la voluntat o no de continuïtat en el mateix 
centre en aquells casos en què això és possible. En sentit contrari, s’insisteix en el 
qüestionari de P3 en l’anticipació a la tria i el coneixement del barem, elements 
recollits amb menor força al qüestionari adreçat a les famílies en procés d’accés a 
l’educació secundària.  

 

 

 

                                            
4 Es presenten en l’annex II els qüestionaris que van ser administrats a les famílies en el 
moment d’accedir a P3 i a  l’ESO 
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Taula 1. Descripció de les variables individuals (estructurals) utilitzades 

Variables Descripció 

  

Capital Instructiu Familiar 
Fa referència al nivell d’estudis finalitzat més alt, ja sigui el del pare o 
el de la mare. 

Obligatoris 
Aquesta categoria fa referència a aquells pares en què tots dos 
pares tenen estudis obligatoris o inferiors (sense estudis, EGB, ESO 
o fins els 16 anys) 

 Postobligatoris 
Aquesta categoria fa referència a aquelles famílies en què com a 
mínim un dels pares té estudis postobligatoris no universitaris (FPII, 
CFGM, CFGS)  

Universitaris 
Aquesta categoria fa referència a aquelles famílies en què com a 
mínim un dels pares ha assolit una titulació universitària 
(Diplomatura, llicenciatura, màster o doctorat) 

Procedència dels pares Fa referència a la procedència dels pares 

Estrangers Aquesta categoria fa referència a les famílies en què tots dos pares 
són nascuts a l’estranger 

Autòctons Aquesta categoria fa referència a les famílies en què almenys un 
dels dos pares és nascut a Espanya. 

3.2 Anàlisi qualitatiu: entrevistes semiestructurades  

El treball de camp de caràcter qualitatiu es fonamenta en la realització de 38 
entrevistes semiestructurades a famílies estrangeres que tenen -preferentment el fill 
gran- a punt d’entrar a P3 (24) o en edat de fer el pas a l’ESO (14). És mitjançant la 
tècnica de l’entrevista semiestructurada que es pot copsar la complexitat existent rere 
les lògiques subjacents als discursos d’elecció de centre formulats per les famílies. Si 
bé l’anàlisi quantitatiu aporta al projecte informació concreta sobre diversos elements 
de gran rellevància a l’hora d’abordar l’elecció de centre; les entrevistes aporten 
informació sobre les motivacions que expliquen l’opció per determinats elements així 
com els plantejaments que s’amaguen al darrera. 

En relació a l’etapa educativa per a la qual les famílies sol·liciten l’accés, s’han dut a 
terme entrevistes en dos moments diferenciats: d’una banda, s’han entrevistat famílies 
que es trobaven immerses en el procés de preinscripció per a l’accés a P3 dels seus 
fills/es (intentant que es tractés del fill gran, tot i que no ha estat sempre possible); i, de 
l’altra, s’han inclòs a la mostra pares amb fills cursant 6è de primària que, per tant, 
havien de realitzar la preinscripció per a l’ESO.  

El segon criteri emprat en l’elaboració de la mostra ha estat la procedència de les 
famílies. En la mostra es recullen famílies amb procedències diverses i amb diferents 
temps de residència a Catalunya, amb la finalitat de poder copsar el pes que l’origen i 
el coneixement del país d’acollida exerceix en relació a l’articulació de les lògiques de 
tria i les estratègies desenvolupades per a l’escolarització dels infants. 

Els guions d’entrevista han estat construïts atenent als diferents moments dilemàtics 
de tria en què es troben les famílies entrevistades, malgrat tenir punts en comú. Així 
doncs, les entrevistes tracten qüestions relacionades amb el nivell d’informació dels 
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centres de proximitat que obtenen les famílies; el coneixement sobre el sistema 
d’assignació de places; els criteris per escollir o descartar centres; el temps d’antelació 
amb el qual han iniciat la recollida d’informació, el procés de reflexió i la tria final 
d’escola; i la importància atorgada al fet d’escollir el centre.  
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4. Aproximació al moment de tria 

Abans d’entrar a analitzar quins són els factors que les famílies tenen en compte a 
l’hora de triar el centre educatiu pels seus fills/es, exposarem les dades relatives a 
diferents aspectes que conformen una primera dimensió de la tria escolar: l’accés al 
coneixement sobre el sistema de priorització de places, els centres disponibles, les 
característiques dels centres, etc. Aquesta primera anàlisi intenta donar llum a la 
manera com les famílies s’afronten al procés d’elecció de centre alhora que ens 
permet esbossar les principals línies que formen l’escenari en el qual les famílies 
acaben aplicant els factors de tria i de descart. Aquest capítol té una doble 
fonamentació empírica; per una banda, les dades obtingudes mitjançant l’administració 
dels qüestionaris (P3 i ESO) i, per l’altra, la informació recollida en les entrevistes. Així, 
tractem el procés d’aproximació al moment de tria de centre tant des d’una perspectiva 
quantitativa com qualitativa, inclouent dades relatives a l’antelació amb la qual s’inicia 
el procés d’elecció, el coneixement de les escoles de proximitat, el nombre d’escoles 
sobre les que obtenen informació i el nombre de centres visitats.  

L’anàlisi estadística d’una de les preguntes del qüestionari administrat a les famílies 
que afronten per primer cop l’entrada d’un fill a l’educació universal o bé el canvi d’un 
centre de primària a secundària ens permet observar amb quina antelació les famílies 
vàren començar a pensar en l’escola a la qual inscriure el fill/a. Segons anem 
comprovant, el nivell de distància o penetració de les famílies en aquest camp −i, en 
general, el sentit general del nivell de problematització del procés d’elecció de centre− 
es troba clarament en relació amb la seva posició en l’estructura social (tant en relació 
al nivell instructiu com a la procedència). 

Les Taules 2 (per al cas de P3) i 3 (per al d’ESO) presenten els resultats de les 
regressions logístiques adreçades a valorar fins a quin punt l’antelació amb la qual 
s’inicia el procés d’elecció es troba condicionada per determinades variables 
individuals: el capital instructiu i la procedència. Més específicament es valora aquí la 
mesura en què aquestes variables independents afecten el fet que les famílies se 
n’hagin preocupat bé durant el període de preinscripció, bé a l’inici de curs present, bé 
n’hagin començat a pensar ja des del curs anterior. Per tal d’interpretar les dades 
situades en la taula és necessari tenir present quines són les categories de referència 
en cada creuament. En aquest cas, es comparen les probabilitats d’haver pensat en 
l’escola futura del fill/a durant el període de preinscripció i d’haver-ho fet a l’inici del 
curs present amb les probabilitats que les famílies portin preocupant-se per aquesta 
qüestió ja des del curs anterior, tot plegat creuat pels perfils familiars de capital 
instructiu (prenent les famílies universitàries com a categoria de referència) i de 
procedència (prenent les famílies autòctones com a referència). Les mesures 
presentades assenyalen les contribucions “netes” (sota control estadístic) de 
cadascuna de les variables independents a l’explicació dels nivells d’anticipació en el 
plantejament de la tria escolar. 

Centrant-nos en el pes de la procedència, les dades mostren que les famílies 
estrangeres (categoria on s’inclouen només les famílies on els dos progenitors són 
nascuts a l’estranger) tenen 5,1 vegades més probabilitats que les autòctones de no 
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haver-se plantejat la tria d’escola fins entrat el període de preinscripció (per comptes 
de portar pensant-hi des del curs anterior). En el cas de l’accés a l’ESO (Taula 3) 
aquesta distància encara és més accentuada entre grups de procedència: les famílies 
d’origen estranger tenen 10,2 vegades més probabilitats que les autòctones de 
plantejar-se l’elecció de centre ja començat el període de preinscripció.  

Sembla que allà on les distàncies entre grups de famílies es fan més visibles és en el 
contrast entre situacions extremes, quan es comparen les probabilitats dels diferents 
grups de famílies bé de portar temps pensant en l’elecció escolar, bé de no haver-ho 
fet fins encetat el període de preinscripció. Aquest fet situa a determinades famílies en 
una posició més allunyada del camp de joc de l’elecció escolar que no pas unes altres, 
ja que les segones han disposat de més temps per acumular i estructurar un 
coneixement que els permet posicionar-se en el camp de joc i entrar en les lògiques de 
lluita que s’hi articulen.  

Taula 2. Anticipació en la preocupació per la tria escolar, regressions logístiques multinomials 
(P3) 

 
 

Durant el procés de preinscripció Des de l’inici d’aquest curs 
Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar 
Obligatoris 5,657 0,000 0,184 1,356 0,000 0,187 

Postobligatoris 2,388 0,000 0,122 1,264 0,000 0,095 
Universitaris ref.   ref.   

Procedència dels pares 
Estrangers 5,196 0,000 0,149 2,323 0,000 0,140 
Autòctons ref.   ref.   

* Categoria de referència de la variable independent: “sí, abans del procés de preinscripció” 

 
Taula 3. Anticipació en la preocupació per la tria escolar, regressions logístiques multinomials 
(ESO) 

 
 

Durant el procés de preinscripció Des de l’inici d’aquest curs 
Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar 
Obligatoris 3,677 0,000 0,013 2,327 0,000 0,009 

Postobligatoris 2,316 0,000 0,013 1,602 0,000 0,009 
Universitaris ref.   ref.   

Procedència dels pares 
Estrangers 10,220 0,000 0,011 2,304 0,000 0,012 
Autòctons ref.   ref.   

* Categoria de referència de la variable independent: “sí, abans del procés de preinscripció” 

Ens fixem ara en les distribucions de les respostes que les famílies aporten en ser 
preguntades sobre el moment en què varen començar a pensar en l’escola en la qual 
inscriure el fill/a, tant en l’accés a P3 com a l’ESO.  

La Figura 1 mostra la comparativa entre famílies autòctones i estrangeres, diferenciant 
aquestes últimes en funció de l’IDH (Índex de Desenvolupament Humà) dels 
respectius països d’origen. Destaca aquí l’elevada proporció de famílies estrangeres 
procedents de països amb un IDH mitjà o baix que afirmen no haver-se plantejat 
l’escola de tria fins al moment de la preinscripció (58% en el cas de P3, 59% quan es 



L’elecció de centre en famílies d’origen 
immigrat a la ciutat de Barcelona  

 

 17

cursarà l’ESO en un centre diferent, i 49% quan es cursarà en el mateix centre), 
significativament superior al percentatge de famílies autòctones que aporten aquesta 
mateixa resposta (15,7% a P3, 11% i 8,3% a l’ESO, segons representi o no un canvi 
de centre). El sentit i magnituds d’aquest percentatge s’intercanvien quan s’atén al cas 
d’aquelles famílies que han pensat anticipadament en la tria d’escola; aquí, tant a P3 
com sobretot a l’ESO, són majoria les famílies autòctones i minoria les provinents de 
països empobrits. Pel que fa a les famílies estrangeres procedents de països rics (IDH 
alt), les seves corresponents proporcions de resposta se situen sempre entremig de 
les presentades pels pares autòctons i els pares procedents de països pobres, això sí, 
sensiblement més pròximes a les dels primers que a les dels segons. 

 

Figura 1. Anticipació en la preocupació per la tria escolar, segons curs a què s’accedeix i 
procedència 

 

Un altre aspecte relacionat amb l’aproximació al moment de tria és el coneixement de 
les escoles de l’àrea de proximitat, és a dir, a quines escoles es pot optar amb el 
màxim de puntuació d’acord amb els criteris del barem. En la Taula 4 es mostren les 
regressions logístiques adreçades a valorar fins a quin punt les probabilitats de no 
conèixer les escoles de proximitat, d’haver-les conegut durant el procés de 
preinscripció o abans d’aquest procés estan condicionades pel capital instructiu 
familiar i la procedència. Seguint la mateixa lògica que en la taula anterior, es 
comparen les probabilitats de no conèixer amb exactitud aquestes escoles i d’haver-
les conegut durant el procés de preinscripció amb les probabilitats de conèixer-les 
d’abans de l’inici de tal procés; les probabilitats sempre són en funció del capital 
instructiu familiar (essent la categoria de referència les famílies amb estudis 
universitaris) i la procedència (agafant com a categoria de referència les famílies 
autòctones).  
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Centrant-nos en el pes de la procedència, les dades indiquen com les famílies 
estrangeres que han d’escollir centre per matricular el fill/a a P3 presenten gairebé 7 
vegades més probabilitats que les autòctones de no conèixer exactament les escoles 
de proximitat en contrast amb la possibilitat d’haver-les conegut amb certa anticipació 
al procés de preinscripció.  

Taula 4. Coneixement de les escoles de proximitat, regressions logístiques multinomials (P3) 

 
 

No del tot Sí, durant el procés de preinscripció 
Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar 
Obligatoris 5,625 0,000 0,019 1,54 0,000 0,01 

Postobligatoris 2,312 0,000 0,02 1,298 0,000 0,009 
Universitaris ref.   ref.   

Procedència dels pares 
Estrangers 6,758 0,000 0,014 0,955 0,000 0,011 
Autòctons ref.   ref.   

 

L’anàlisi qualitativa no només recolza els resultats de l’anàlisi quantitativa, mostrant 
que la majoria de les famílies d’origen estranger inicien el procés de tria de centre 
educatiu durant el període de preinscripció; sinó que també ens aporta informació 
sobre quines són les principals circumstàncies que funcionen com a detonants del 
procés –començar a buscar informació sobre les característiques de les diferents 
opcions, sobre el sistema de baremació, etc.-. En aquest sentit, la gran majoria de 
famílies inicien tal procés en el moment que reben al domicili la informació de 
l’Ajuntament –terminis de preinscripció, escoles de l’àrea de proximitat, etc.-; en el 
moment en què a l’escola bressol o a l’escola se’ls informa formal o informalment 
sobre el procés de preinscripció; o en el moment en què persones properes a la família 
–ja siguin famílies de la mateixa escola o amistats de la família- comparteixen la 
informació i la preocupació amb les altres. I això majoritàriament ocorre un cop s’ha 
iniciat el procés de preinscripció.  

Pues este año, es que no sabía que ya tenía que ir a la escuela, 
pensaba que este año todavía me tocaba guardería. Me lo dijo mi 
hermana, que entraba ya, a los 3 años, en el cole.  

P3-3-postobligatoris 
 
No, no, no... como dos o tres semanas. Cuando empezamos a hablar 
aquí y a hacer las puertas abiertas y a visitar un poco... un mes, bueno, 
diría.  

P3-20- universitaris 
 
Els plaços, no?, de matriculació i que van començar a posar aquí uns 
folletons amb informació de quines eren les escoles i tal.  

P3-9- universitaris 
 
Todavía no pensábamos en que tenían que buscarle escuela para este 
año. Fue cuando me llegó a casa la carta en que me decía que ya... 
Entonces ahí yo vine y pregunté directamente a la directora. (...) 
Entonces a partir de ahí, como que ya hemos empezado a plantearnos ir 
mirando... 

P3-12- obligatoris 
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Si bé aquests són els casos majoritaris, l’anàlisi qualitativa també ens permet 
identificar altres grups de famílies que ocupen posicions més extremes. Ens referim a 
aquelles famílies que o bé van iniciar el procés de cerca d’informació sobre l’oferta de 
centres, el sistema educatiu, el procés de preinscripció i d’assignació de places, etc. 
l’any anterior –i per tant, amb molta antelació en comparació amb la gran majoria de 
famílies descrites anteriorment- o bé l’inicien amb poc temps d’antelació a la 
finalització del termini de preinscripció. Es tracta d’un grup minoritari, amb una major 
trajectòria en el país d’acollida i amb una visible preocupació pel centre a escollir.  

Desde el año pasado sí, porque igual el año pasado también fui a las 
puertas abiertas, y luego también, como no sabía cómo iba todo esto, 
porque aquí es diferente a mi país.  

ESO-12- postobligatoris 
 
Yo me entrevisté en noviembre, en noviembre del año pasado.  

 
P3-14- postobligatoris 

 

En la Figura 2 es mostra la distribució de l’antelació amb la qual les famílies, segons la 
seva procedència, van conèixer les escoles de proximitat. Es presenten especialment 
profundes les distàncies entre el percentatge de famílies autòctones que afirmen no 
conèixer exactament quines són les escoles de proximitat (un 6,2%) i el percentatge 
de famílies procedents de països amb un IDH mitjà o baix que aporten la mateixa 
resposta (un 43,2%). La proporció de famílies provinents de països empobrits que 
afirmen haver conegut les escoles de proximitat abans del procés de preinscripció és 
del 27,5%, mentre que en el cas de les famílies autòctones aquesta proporció arriba al 
45,6%. Les famílies procedents de països amb un IDH alt s’ubiquen en posicions 
intermèdies, més pròximes als percentatges presentats per les famílies autòctones. De 
nou les dades mostren com la procedència exerceix també una influència clara en el 
coneixement que tenen les famílies de les escoles de proximitat.  

Figura 2. Coneixement de les escoles de proximitat, segons procedència (P3) 
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El coneixement de les escoles existents en l’àrea de proximitat condiciona en part el 
nombre de centres sobre els quals s’acaba obtenint informació i s’acaba anant a 
visitar, dades aquestes que també reflecteixen en certa manera els esforços realitzats 
per les famílies per recollir i elaborar coneixement sobre les característiques de l’oferta 
escolar disponible.   

Les Figures 3 i 4 mostren la distribució sobre el nombre de centres (d’1 a 7 o més) que 
les famílies, segons la seva procedència, afirmen haver-ne obtingut informació. En el 
cas de les famílies que han d’escolaritzar el seu fill/a a P3, les dades mostren una 
diferent concentració de les respostes depenent de l’origen de les famílies (Figura 3): 
mentre que les respostes de famílies provinents de països amb un IDH baix o mitjà es 
concentren en les opcions d’haver obtingut informació entre 1 i 3 centres, les respostes 
de les famílies autòctones es concentren en haver obtingut informació entre 3 o 7 
centres. Així, un 30% de les famílies provinents de països amb un IDH mitjà o baix han 
obtingut informació de tres centres, mentre que només ho han fet un 15,5% de les 
famílies autòctones. En canvi, un 16,3% de famílies autòctones s’han informat sobre 
cinc centres, una proporció molt superior a la de les famílies provinents de països 
empobrits (2,5%). Les desigualtats observades en els extrems encara són més 
evidents; així, el 22% de les famílies autòctones afirmen haver obtingut informació 
sobre 7 o més centres, mentre que tan sols un 1,5% de les famílies de països amb un 
IDH baix o mitjà ho assenyalen. Seguint la tendència anteriorment presentada, la 
tendència de les famílies provinents de països amb un IDH alt se situa entremig dels 
altres dos grups de famílies.  

Figura 3. Nombre de centres sobre els quals s'ha obtingut informació, segons procedència (P3) 
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amunt, mentre que les famílies provinents de països empobrits guanyen pes d’aquesta 
opció en avall.  

Figura 4. Nombre de centres sobre els quals s'ha obtingut informació, segons procedència 
(ESO en centre diferent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podem afirmar que la tendència observada quant al nombre de centres dels quals 
s’obté informació es repeteix en el cas del nombre de centres visitats. Així doncs, en 
les Figures 5 i 6 es mostra com de nou el punt d’inflexió està en els tres centres visitats 
–opció que aglutina, a més, el major nombre total de respostes, amb un 20,2% sobre 
el total-. En el cas de les famílies que afronten l’accés a P3 (Figura 5), les famílies 
autòctones guanyen presència relativa en relació als altres dos grups de procedència a 
partir d’aquest punt en amunt (és a dir, tres o més centres visitats); les famílies 
procedents de països empobrits, per contra, es van trobant progressivament 
sobrerepresentats des d’aquest punt en avall (dos centres visitats o menys).  

Figura 5. Nombre de centres visitats, segons procedència (P3) 
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Entre les famílies que canvien de centre en l’accés a l’ESO (Figura 6), la tendència 
general és haver visitat un màxim de tres centres. Per procedència, les dades mostren 
com la majoria de les famílies d’origen immigrat han visitat 1 o 2 centres, mentre que la 
majoria de les famílies autòctones en visiten entre 1 i 3 centres. Cal destacar que el 
pes de les famílies procedents de països amb un IDH mitjà o baix més enllà dels dos 
centres visitats es redueix dràsticament, mentre que el pes de les famílies autòctones 
es redueix a partir dels tres centres visitats. També en aquest cas, el comportament 
seguit pels pares estrangers procedents de països rics se situa entre les tendències 
dels altres dos grups.  

Així doncs, a diferència de les famílies que accedeixen a P3, són una minoria aquelles 
famílies que visiten més de tres instituts; en gran part això es deu a que en el curs en 
què es van obtenir aquestes dades eren tres els instituts adscrits a cada escola de 
primària, i per tant, tres instituts on les famílies obtenien el màxim de puntuació. 
Aquesta característica de la política educativa del pas de primària a secundària explica 
en part que en aquest cas –en comparació amb l’accés a P3- el conjunt de famílies 
reudeixin en nombre d’instituts considerats i que es redueixin les diferències entre 
famílies autòctones i estrangeres.  

Figura 6. Nombre de centres visitats, segons procedència (ESO en centre diferent) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anàlisi qualitativa sosté les conclusions extretes de l’anàlisi quantitativa, indicant que 
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profunditat els dos o tres centres de proximitat que es plantegen incloure en la 
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No, no... yo de hecho conozco tres: la que está aquí [escola pública], el 
[escola pública] y otra que está aquí abajo pero que no entré.  

 
P3-22- universitaris 

 
Bueno, yo he ido a tres entrevistas, a tres escuelas. He ido... nada de 
públicas, porque al principio no sabía que... que me habían enviado en 
un sobre todo eso, los colegios que me quedarían más cerca, las 
públicas.  

P3-14- postobligatoris 
 
No, de hecho no hemos ido a ninguno porque no pudimos ir al puertas 
abiertas 

P3-23- universitaris 
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5. I a l’hora de triar... què miren les famílies?  

Entrem ara a analitzar els principals factors que han orientat la tria escolar de les 
famílies. Abans d’endinsar-nos en l’anàlisi del material empíric –els qüestionaris i les 
entrevistes-, però, és necessari fer algunes referències als intruments de recollida 
d’informació –qüestionaris i guió d’entrevista- que facilitaran la comprensió i 
contextualització de les anàlisis que presentem al llarg d’aquest apartat.  

Les motivacions que orienten les eleccions de les famílies són difícils d’abordar 
mitjançant aproximacions de caràcter quantitatiu. En primer lloc, per la dificultat 
d’objectivar i quantificar un tipus d’informació que se situa en el terreny de les 
percepcions subjectives que les famílies tenen de les seves pròpies eleccions. En 
segon lloc, pel decalatge existent entre alguns dels discursos que elaboren les famílies 
i els factors que realment acaben orientant la tria, un decalatge que no sempre és 
conseqüència de l’”emmascarament” retòric d’alguns factors per evitar situar-se en el 
terreny de la incorrecció política, sinó també perquè, sovint, en els processos d’elecció 
de centre intervenen factors de caràcter “irreflexiu” que no són identificats per les 
famílies, malgrat hagin orientat la seva tria.  

Les tècniques d’investigació qualitatives –especialment les entrevistes 
semiestructurades- són les que millor s’ajusten a la naturalesa de la informació que es 
pretén recollir en aquest apartat, atès que permeten aprofundir tant en els discursos 
que expliciten les famílies com en aquells elements (menys explicitats) que rauen 
subjacents als seus discursos. En aquest sentit, les entrevistes a les famílies 
configuren el corpus empíric central d’aquest apartat. Tot i així, en l’enquesta també 
s’han incorporat dues preguntes referents als factors de tria, tant en els qüestionaris 
administrats a les famílies que accedeixen a P3 com a aquelles que accedeixen a 
l’ESO.  

Malgrat les limitacions metodològiques explicitades, les dades quantitatives obtingudes 
aporten elements d’interès al conjunt de l’anàlisi i, en alguns aspectes, permeten afinar 
la dimensió d’alguns dels fenòmens detectats en les entrevistes. És imprescindible, 
però, que les interpretacions de les explotacions estadístiques realitzades 
s’acompanyin, en tot moment, dels paràmetres interpretatius que ofereixen les 
entrevistes. És a dir, les dades quantitatives que presentem en aquest apartat 
adquireixen valor analític en la mesura que són interpretades en base a un treball de 
camp qualitatiu exhaustiu.  

La primera pregunta incorporada als qüestionaris fa referència als factors que les 
famílies han considerat prioritaris a l’hora de triar l’escola per als seus fills. Aquesta 
pregunta adquireix, doncs, un sentit positiu en la mesura que fa referència als criteris 
que més han valorat les famílies a l’hora de seleccionar el centre. La pregunta s’ha 
acompanyat d’un llistat de factors de tria entre els quals les famílies han pogut 
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seleccionar un màxim de tres5. Aquesta limitació ha respost a la voluntat que les 
famílies establissin una certa relació jeràrquica entre els factors que han tingut en 
compte a l’hora de decantar-se per una o altra escola, prioritzant aquells que més pes 
han acabat tenint en la tria final.  

Per tal d’abordar el procés de tria en el seu conjunt, s’ha incorporat al qüestionari una 
segona pregunta relativa als factors de tria en negatiu, és a dir, a aquells criteris que 
motiven el descart de centres. Concretament s’ha preguntat a les famílies a quin perfil 
de centre no estarien disposades a portar els seus fills, havent de seleccionar, de nou, 
un màxim de tres respostes entre un llistat de perfils de centres. Per tant, aquesta 
pregunta no s’ha focalitzat sobre els factors de descart que, a la pràctica, han aplicat 
les famílies, sinó que s’ha orientat com una pregunta més global que permeti destriar 
quins són aquells criteris que les famílies consideren més rellevants. La pregunta s’ha 
estructurat, doncs, a partir d’un conjunt de realitats escolars hipotètiques, és a dir, d’un 
conjunt de característiques escolars que no tenen per què formar part de l’oferta 
escolar concreta sobre la qual cada família ha realitzat la seva elecció. D’aquesta 
forma s’han obtingut una informació rellevant sobre el posicionament de les famílies 
independentment del conjunt d’escoles que han estat tingudes en consideració.  

El fet d’incorporar un llistat de factors com a opcions de resposta facilita 
l’homogeneïtzació de la informació i el seu posterior tractament estadístic, però, 
alhora, també incrementa els riscos que algunes de les respostes hagin estat induïdes. 
És a dir, la visibilització d’un llistat de factors pot contribuir, en alguns casos, a que les 
famílies reinterpretin els raonaments que van seguir durant el procés de tria, atès que 
es visibilitzen alguns factors que possiblement no s’havien arribat a tenir en 
consideració. Així doncs, malgrat les dades quantitatives ofereixen una informació de 
gran valor, insistim en la prudència amb què cal interpretar els resultats obtinguts i, 
sobretot, en la necessitat de contextualitzar-los en tot moment en relació a la 
informació obtinguda en el treball de camp qualitatiu.  

Les entrevistes semiestructurades han permès abordar els factors de tria sense cap 
mena d’inducció inicial. En primer terme s’ha preguntat a les famílies, en format de 
pregunta oberta, per quins motius han optat per l’escola seleccionada en primera 
opció. En segon lloc, s’ha preguntat a les famílies si han descartat alguna escola i, en 
cas de resposta afirmativa, se’ls ha demanat que en detallin els motius. D’aquesta 
forma s’ha disposat d’un accés directe als discursos de les famílies sense 
condicionaments previs. Una vegada les famílies han explicitat els factors –en positiu i 
en negatiu- que han orientat la seva tria, en una segona fase l’entrevistadora ha 
sol·licitat a les famílies que valoressin la rellevància d’un seguit de factors de tria. 
Aquesta menor inducció de les respostes en el context d’entrevista ha provocat una 
major visibilització de les diferències entre els diferents perfils de famílies, en 
comparació a les respostes dels qüestionaris.  

                                            
5 Els llistats de factors incorporats als qüestionaris de P3 i ESO presenten algunes diferències. 
Els enunciats de les preguntes i les opcions de resposta dels qüestionaris també es poden 
consultar en l’Annex II.  
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Les entrevistes també ens permeten accedir a informació sobre els diferents valors 
que les famílies atorguen als diferents criteris de (des)tria. Aquesta informació omple 
de significat la informació obtinguda en els qüestionaris sobre aquests criteris, ja que, 
tal i com veurem, no totes les famílies prioritzen determinades característiques del 
centre pels mateixos motius. Per exemple, tal i com veurem més endavant, la titularitat 
del centre és un criteri tingut en compte per la majoria de les famílies, però no totes el 
valoren en el mateix sentit: mentre que unes famílies opten per l’escola pública perquè 
és més del seu grat que la concertada, d’altres hi acaben optant perquè no tenen 
capacitat econòmica per permetre’s una escola concertada –la qual és més del seu 
grat-.  

Per altra banda, hem de tenir en compte que, en el qüestionari, algunes famílies poden 
haver seleccionat alguns factors de tria que consideren importants, però que, 
finalment, no han acabat essent transcendents perquè no s’ha disposat de la 
informació necessària (o no es tenen els coneixements necessaris) per valorar-los. Tal 
i com veurem més endavant, és el cas, per exemple, del professorat dels centres. En 
els qüestionaris una part important de les famílies afirmen que no accedirien a una 
escola amb un professorat de baixa qualitat, però en les entrevistes s’ha explicitat que 
aquest factor sovint no acaba esdevenint prioritari perquè és difícil d’objectivar. Per 
tant, a l’hora d’interpretar els resultats de l’enquesta també cal tenir en consideració 
que algunes respostes són l’expressió d’allò que (idealment) es considera important, 
però que no pot acabar orientant –si més no com a factor prioritari- la tria final.  

Fetes aquestes consideracions prèvies, passem a analitzar el material empíric relatiu 
als factors que les famílies consideren més importants a l’hora d’escollir centre 
educatiu per als seus fills/es i els seus significats: la proximitat, la titularitat, la 
composició social i els elements pedagògics. En cada un dels apartats següents 
analitzarem tant les dades obtingudes dels qüestionaris com de les entrevistes, i fent 
una breu referència als resultats obtinguts entre la població autòctona en una recerca 
anterior (Alegre et al., 2010).  

5.1 Una mirada general al conjunt de factors de tria i de descart 

Les següents taules presenten les dades referents als factors de tria i descart 
seleccionats per les famílies autòctones i les famílies d’origen estranger, per separat. 
Entre les famílies estrangeres -és a dir, aquelles famílies en què tant el pare com la 
mare són nascuts a l’estranger- hem distingit dos grups en funció del nivell de 
desenvolupament humà (IDH) dels seus països d’origen; d’una banda, els països amb 
un IDH elevat i, de l’altra, els països amb un IDH mitjà o baix.  

La diferenciació realitzada segons IDH entre les famílies estrangeres ens permet 
observar com les famílies originàries de països amb un IDH elevat segueixen unes 
pautes de resposta més properes a les de les famílies autòctones que no pas les 
famílies procedents de països més empobrits. No obstant, cal advertir, que la 
introducció de la variable de capital instructiu, com comentarem més endavant, ha 
posat de manifest majors distàncies entre població autòctona i població estrangera, 
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atès que les famílies estrangeres de capital instructiu alt presenten uns 
posicionaments força semblants a les famílies autòctones de baix perfil instructiu.   

Comentarem en els següents apartats els sentits que les famílies estrangeres 
atorguen als principals factors de tria i descart d’escola (proximitat, composició social, 
titularitat i altres elements pedagògics); però volem en aquest punt fer una aproximació 
general a l’ordre d’aquests factors, aportant referències d’altres elements que, tot i ser 
més minoritaris, denoten importants diferències entre procedències.  

Taula 5. Factors prioritaris en la tria d’escola a P3, segons procedència 

  
Estat  

espanyol 
IDH Alt 

IDH mitjà 
o baix 

Total 

La proximitat al domicili o a la feina  60,0% 68,8% 76,8% 62,4% 

El seu projecte educatiu  48,5% 44,1% 15,8% 44,4% 

Que vagi al mateix centre que el seu germà/na  29,9% 20,4% 22,2% 28,6% 

Els seus equipaments i instal·lacions  26,1% 28,5% 16,8% 25,1% 

La possibilitat de realitzar l'educació secundària al mateix centre  24,2% 13,7% 13,5% 22,5% 

Que sigui una escola pública  18,6% 25,5% 35,6% 21,0% 

El fet de tenir amics o familiars que hi porten els fills  11,1% 17,3% 24,4% 13,0% 

El perfil de les famílies que hi porten els fills  13,2% 7,9% 3,0% 11,7% 

Que sigui una escola privada concertada  12,7% 1,9% 6,1% 11,4% 

El seu nivell de disciplina  9,6% 12,0% 12,6% 10,1% 

El seu equip de professors  9,5% 13,9% 8,8% 9,6% 

L'alt nivell de resultats acadèmics que obtenen els seus alumnes  9,6% 8,1% 6,2% 9,1% 

Que sigui una escola gratuïta  5,1% 23,1% 26,9% 8,6% 

El fet que nosaltres hi vam estudiar  7,8% ,4% 2,2% 6,8% 

Que tingui com a llengua vehicular una llengua estrangera  3,7% 9,2% 8,7% 4,6% 

El seu caràcter religiós  4,1% ,7% 2,0% 3,7% 

Que sigui el mateix centre on el nostre fill/a ha anat a la llar d'infants  3,1% 1,7% 1,4% 2,9% 

Que sigui una escola privada no concertada  ,4% ,0% ,0% ,4% 

 
En l’accés a P3 (Taula 5), la proximitat esdevé per a tots tres tipus de famílies el criteri 
més important a l’hora de triar escola, tot i que s’observen unes variacions importants 
ens els percentatges de resposta: mentre que aquesta ha estat l’opció assenyalada pel 
60% dels autòctons, la xifra s’incrementa fins al 76,8% en el cas dels estrangers de 
països amb un IDH mitjà o baix. Aprofundirem més endavant en els valors i sentits 
atorgats a aquest concepte (apartat 5.2).  

Ara bé, la distribució de la resta de factors, posa de manifest algunes diferències 
remarcables segons procedència. En primer lloc, del contrast entre les respostes de 
les famílies autòctones i estrangeres destaca, en primer lloc, la major rellevància 
atorgada per les famílies estrangeres a la gratuïtat de les escoles, a gran distància 
respecte del percentatge de famílies autòctones que han assenyalat aquest criteri de 
tria. La gratuïtat ha estat seleccionada concretament per un 23,1% de les famílies 
procedents de països amb un IDH elevat i un 26,9% de les famílies amb un IDH mitjà o 
baix, mentre que només un 5,1% de les famílies autòctones l’han situat com a criteri 
prioritari en la tria de centre escolar.  
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Una altra de les diferències destacades és el fet que les famílies estrangeres, 
especialment les procedents de països empobrits, confereixen un valor més destacat 
al fet que a les escoles hi tinguin amics o familiars. Entre les famílies d’origen 
estranger aquest factor ha estat assenyalat per un 17,3% de les famílies procedents 
de països amb un IDH elevat i per un 24,4% de les famílies procedents de països amb 
un IDH mitjà o baix. Entre les famílies autòctones, en canvi, aquest percentatge es 
redueix fins a l’11,1%. Malgrat aquest factor ha estat seleccionat per un percentatge 
baix de famílies, el fet que l’escola tingui com a llengua vehicular una llengua 
estrangera ha estat més valorat entre els famílies d’origen estranger que entre les 
autòctones. Les dades deixen entreveure, doncs, la importància que adquireix la 
presència de famílies del mateix origen en la seva elecció de centre escolar. En les 
entrevistes realitzades s’ha posat de manifest la rellevància que per a algunes famílies 
estrangeres té el fet de trobar en l’escola xarxes de suport que apaivaguin la seva 
desorientació inicial en un sistema escolar d’acollida que, d’entrada, els hi és 
desconegut.  

En formular la pregunta en negatiu (Taula 6), les dades assenyalen un ordre de 
preferències diferenciat entre els tres grups: entre les famílies autòctones i famílies 
amb un IDH elevat els factors més seleccionats han estat el projecte educatiu, el 
professorat i el perfil d’alumnes; amb un petit matís en referència a l’ordre de les 
mateixes: mentre que pels autòctons el projecte educatiu és l’opció majoritària, en el 
cas de les famílies estrangeres ho és la qualitat del professorat. Les diferències 
s’accentuen en el cas de les famílies amb un IDH mitjà o baix, que situen la proximitat 
com a factor majoritari en el descart de centres, seguit del professorat i a una distància 
significativa el perfil d’alumnes, col·locant així el projecte educatiu com a opció 
minoritària.   

Taula 6. Perfils d’escola als quals no s’estaria disposat a accedir a P3, segons procedència 

 
Estat 

espanyol 
IDH Alt 

IDH mitjà o 
baix 

Total 

Una escola amb un professorat de baixa qualitat  62,2% 65,7% 50,1% 60,9% 

Una escola amb un projecte educatiu que no ens agradi  64,2% 46,0% 26,3% 58,9% 

Una escola amb un perfil d'alumnes que no ens agradi  54,7% 41,2% 29,3% 51,1% 

Una escola situada molt lluny de casa 47,6% 47,5% 63,7% 49,5% 

Una escola religiosa 18,9% 27,9% 20,5% 19,5% 

Una escola amb una disciplina rígida  16,5% 24,3% 17,5% 17,0% 

Una escola amb una disciplina permissiva  15,0% 15,1% 11,9% 14,7% 

Una escola privada no concertada  9,2% 12,0% 17,3% 10,3% 

Una escola pública  7,2% 2,5% 13,3% 7,7% 

Una escola privada concertada  1,4% 4,8% 14,6% 3,1% 

Una escola laica 2,5% 1,4% 5,3% 2,8% 

     

Si analitzem les dades de l’ESO en funció de la procedència de les famílies (Taula 7), 
observem importants diferències, especialment entre les famílies autòctones i les 
famílies originàries de països amb un IDH mitjà o baix. Els percentatges de les famílies 
autòctones en l’accés a l’ESO experimenten respecte a P3 algunes diferències, com 
una lleugera reducció del pes de la proximitat i el projecte educatiu, o el creixement del 
percentatge de famílies que valoren la continuïtat entre primària i secundària al mateix 
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centre. Així doncs, pel que fa a la proximitat, les diferències s’accentuen, atès que 
l‘han seleccionat un 72,6% de les procedències amb un IDH mitjà o baix, mentre que 
entre les famílies autòctones aquest percentatge és d’un 53,6%. Pel que fa al projecte 
educatiu, les distàncies es redueixen lleugerament, però continuen sent especialment 
significatives; l’han assenyalat un 41,1% de les famílies autòctones i només un 15,9% 
de les famílies procedents de països amb un IDH mitjà o baix.  

Un altre dels factors en què es manifesten importants diferències és en la continuïtat 
entre la primària i la secundària al mateix centre. Entre les famílies autòctones aquest 
ha estat el tercer factor més assenyalat (34,6%), per darrera de la proximitat i el 
projecte educatiu. Entre les famílies d’origen estranger, en canvi, aquest factor ha estat 
menys seleccionat, especialment entre les famílies originàries de països amb un IDH 
mitjà o baix, per a les quals ocupa l’11è lloc entre els criteris de tria més assenyalats 
amb un 9,6%. Lògicament, aquestes diferències estan directament relacionades amb 
la menor presència de les famílies d’origen estranger en els centres privats concertats 
en l’educació primària. En relació als resultats acadèmics dels alumnes també 
s’observen  diferències més clares que a P3.  

Taula 7. Factors prioritaris en la tria de centre a l’ESO, segons procedència 

  
Estat 

espanyol 
IDH Alt 

IDH Mitjà o 
baix 

Total 

La proximitat al domicili o a la feina  53,6% 63,0% 72,6% 55,9% 

El seu projecte educatiu  41,1% 32,3% 15,9% 38,1% 

El fet de tractar-se de la mateixa escola on ha fet primària  34,6% 15,1% 9,6% 31,3% 

Que sigui una escola pública  19,6% 22,4% 36,8% 21,5% 

Que vagi al mateix centre que el seu germà/na  21,4% 11,9% 22,9% 21,4% 

El fet de tenir amics o familiars que hi porten els fills  17,4% 12,1% 24,3% 18,1% 

L'alt nivell de resultats acadèmics que obtenen els alumnes  17,0% 19,4% 11,5% 16,4% 

Els seus equipaments i instal·lacions  14,8% 30,6% 13,0% 15,0% 

El seu nivell de disciplina  12,9% 15,7% 21,2% 13,9% 

El perfil dels alumnes que s'hi escolaritzen  13,3% 14,4% 3,5% 12,2% 

Que sigui una escola privada concertada  11,1% 5,5% 6,5% 10,5% 

La seva oferta de batxillerat  9,7% 17,4% 9,5% 9,8% 

El seu equip de professors  9,8% 11,6% 5,5% 9,4% 

Que sigui un centre gratuït  5,1% 19,3% 19,7% 7,0% 

La seva oferta de cicles formatius  3,6% 1,1% 5,5% 3,7% 

El seu caràcter religiós  3,5% ,0% ,2% 3,1% 

El fet que nosaltres hi vam estudiar  3,3% 2,1% ,7% 3,0% 

Que tingui com a llengua vehicular una llengua estrangera  2,2% 8,9% 6,0% 2,8% 

Que sigui una escola privada no concertada  ,4% ,0% ,7% ,4% 

     

En termes generals, el nombre de famílies que han assenyalat aquest factor s’ha 
incrementat, però les famílies autòctones l’han seleccionat en una proporció superior 
(17%) a les famílies procedents de països amb un IDH mitjà o baix (11,5%). Per altra 
banda, novament la gratuïtat, la titularitat pública i el fet de tenir amics o familiars que 
hi porten els fills han estat significativament més seleccionats entre les famílies 
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d’origen estranger (en els dos darrers factors, especialment entre les procedències 
amb un IDH mitjà o baix). Per últim, destaca el fet que el nivell de disciplina hagi 
experimentat un creixement superior (respecte a P3) entre les famílies procedents dels 
contextos geogràfics més empobrits. 

Taula 8. Perfils de centre als quals no s’estaria disposat a accedir a l’ESO, segons procedència 

  
Estat 

espanyol 
IDH Alt 

IDH Mitjà o 
baix 

Total 

Un centre amb un professorat de baixa qualitat  59,7% 61,2% 40,6% 57,6% 

Un centre amb un perfil d'alumnes que no ens agradi  56,7% 45,6% 34,5% 54,0% 

Un centre amb un projecte educatiu que no ens agradi 54,0% 35,0% 24,2% 50,3% 

Un centre situat molt lluny de casa  44,2% 50,9% 57,1% 45,8% 

Un centre religiós 21,6% 29,0% 12,7% 20,8% 

Un centre amb una disciplina permissiva  19,8% 26,6% 16,5% 19,5% 

Un centre privat no concertat  10,6% 7,1% 22,3% 11,8% 

Un centre amb una disciplina rígida  10,1% 25,4% 13,0% 10,7% 

Un centre sense batxillerat  9,8% 10,8% 16,4% 10,5% 

Un centre públic  5,9% 2,3% 9,2% 6,2% 

Un centre privat concertat  2,3% 2,3% 16,5% 3,9% 

Un centre laic  2,3% 1,3% 5,4% 2,7% 

     

Pel que fa als factors en negatiu (Taula 8), el sentit de les respostes és força similar al 
de P3, amb la principal diferència que el perfil d’alumnes adquireix major protagonisme 
que el projecte educatiu. Entre els factors més destacats (professorat, perfil d’alumnes, 
projecte educatiu i proximitat) els percentatges han tendit a reduir-se lleugerament, 
amb l’única excepció del perfil d’alumnes, que ha experimentat un lleuger creixement.  

Novament, la proximitat ha estat seleccionada en major proporció per les famílies 
procedents de països amb un IDH mitjà o baix i, de nou, les principals diferències entre 
les famílies autòctones i les famílies procedents de països més empobrits les trobem, 
per aquest ordre, en el projecte educatiu, el perfil d’alumnes i el professorat, categories 
que tractarem més en profunditat tot seguit. Per altra banda, malgrat es tracti d’un 
factor que presenta uns percentatges més baixos, convé destacar que l’absència de 
l’oferta de batxillerat al centre ha estat seleccionat com a factor de descart en major 
proporció per les famílies estrangeres procedents de contextos més desfavorits.  

5.2 L’escola a prop de casa? 

Una primera aproximació a l’anàlisi quantitatiu posa de relleu com per a més de la 
meitat de la població autòctona la proximitat esdevé el principal criteri de tria de centre 
(Taula 9); xifra que s’incrementa pràcticament al 75% per a les famílies de països amb 
IDH mitjà o baix, tant pel que fa a l’accés a l’educació universal (P3) com a la 
secundària (ESO). I, seguint la mateixa lògica, però en un sentit contrari, la taula 10 
mostra una major predisposició de les famílies estrangeres de països amb IDH mitjà o 
baix a rebutjar un centre educatiu allunyat del domicili (el 63,7% en el cas de P3 i el 
57% en l’ESO); mentre que les famílies autòctones que comparteixen aquest 
posicionament se situen entorn el 48% en el cas de P3 i del 44% per a l’ESO.  
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Taula 9. El pes de la proximitat al domicili o a la feina com a factor de tria 

  
Estat  

espanyol 
IDH Alt 

IDH mitjà o 
baix 

Total 

Accés a P3 60,0% 68,8% 76,8% 62,4% 

Accés a ESO 53,6% 63,0% 72,6% 55,9% 

 

Taula 10. El pes de la llunyania al domicili o a la feina com a factor de descart 

  
Estat 

espanyol 
IDH Alt 

IDH mitjà o 
baix 

Total 

Accés a P3 47,6% 47,5% 63,7% 49,5% 

Accés a ESO 44,2% 50,9% 57,1% 45,8% 

 

En aquesta mateixa direcció, les regressions logístiques (Taula 1 annex I) mostren una 
tendència marcadament superior entre les famílies estrangeres, mantenint sota control 
el capital instructiu familiar, a escolaritzar els seus fills en escoles de proximitat, 
presentant una probabilitat d’1,6 vegades més elevada que les famílies autòctones. En 
canvi, les diferències s’apaivaguen, tot i que es manté la tendència, quan la proximitat 
és abordada com a variable de descart (Taula 2 annex I). En aquest cas, els 
estrangers tendeixen a evitar escoles allunyades gairebé 1,2 vegades més que els 
autòctons, existint doncs encara una major predisposició a la proximitat però menys 
marcada que en l’anàlisi en positiu. Aprofundirem tot seguit en els elements explicatius 
que s’hi troben rere aquestes diferències, a partir del coneixement que el treball de 
camp qualitatiu ens ofereix sobre les valoracions que les famílies estrangeres fan 
sobre la proximitat.  

Podem afirmar que la proximitat esdevé un criteri d’especial rellevància en el procés 
d’elecció de centre per part de les famílies. La recerca esmentada anteriorment 
d’Alegre et al. (2010) ja plantejava com la proximitat esdevenia un criteri que se 
situava entre allò desitjat per les famílies autòctones i allò percebut com a possible per 
les mateixes. Veurem tot seguit com en el cas de les famílies estrangeres, la 
variabilitat observada entre les famílies autòctones (principalment a causa del seu 
nivell instructiu) desapareix, deixant pas a un discurs més homogeni respecte el pes 
que la proximitat té en el procés de tria escolar.  

El treball de camp ens ha permès entendre amb major profunditat quins són els valors 
assignats a la proximitat per part de les famílies durant el procés de tria escolar; essent 
necessari plantejar que el propi concepte de “proximitat” esdevé variable en ell mateix, 
és a dir, allò considerat proper i llunyà es troba en funció de diferents elements. En 
aquesta línia, el treball de camp qualitatiu ens ha permès detectar una tendència entre 
les famílies estrangeres a considerar proper només allò més immediatament pròxim al 
domicili, essent poques (i generalment amb fills en edats d’entrar a l’educació 
secundària) les famílies que amplien el seu concepte de “proximitat” al barri o al 
districte. En altres paraules, quan els pares estrangers es refereixen a la proximitat 
com el criteri que ha decantat la tria, estan expressant la seva opció per l’escola 
estrictament més propera al domicili; i només en alguns pocs (i concrets) casos les 
famílies es decanten per escoles no excessivament llunyanes però sense limitar-se al 
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centre més proper. La proximitat esdevé, doncs, el criteri configurador d’una short-list 
de centres a partir de la qual elements de segon ordre acaben d’orientar la tria final. 

No, a mí me mandaron una revista y ponía las escuelas privadas y las 
escuelas públicas que estaban por mi barrio, entonces claro, yo miré y 
elegí las tres públicas que estaban más cerca. 

P3-19- postobligatoris 

 
El procés de tria escolar comença per a la gran majoria de les famílies estrangeres per 
un apropament a les escoles de proximitat. Els centres més propers seran els primers 
(i generalment els únics) en ser examinats, per tal de considerar-los aptes o bé per a 
descartar-los. Són moltes les famílies que afirmen només conèixer i, per tant, només 
escollir l’escola o institut més proper al domicili i és per recomanació dels professors 
i/o directors de les actuals escoles bressol o escoles de primària que es veuen forçats 
a omplir la sol·licitud de preinscripció amb una segona opció.   

Entre els discursos d’algunes famílies s’ha detectat una tendència a vincular la 
llunyania dels centres escolars amb les despeses econòmiques associades als 
desplaçaments. Es tracta de famílies en situacions socioeconòmiques complicades,  
que expressen no tant la no voluntat d’allunyar-se del domicili per a escolaritzar els 
seus fills sinó la impossibilitat de fer-ho davant la manca de recursos econòmics per a 
cobrir els costos del transport, el menjador escolar, etc.   

No, claro, porque no podíamos porque yo ahora no estoy trabajando y 
mi mujer… y tener que pagar el autobús, no, mejor andando… 

 
P3-19- postobligatoris 

 
Yo no tengo para estarles dando tarjetas de metro a diario. Yo soy como 
ser pobre. Yo no tengo dinero. Me conviene porque pueden caminar  

 
ESO-13- obligatoris  

 

Però no són raons socioeconòmiques sinó la conciliació de la vida laboral i familiar allò 
que justifica principalment l’elecció d’un centre de proximitat. I això és clarament 
expressat per les famílies per a qui ni l’existència d’un servei de transport gratuït 
implicaria l’opció per una escola més allunyada. En canvi, és més freqüent en el 
discurs d’aquestes famílies la disponibilitat a escolaritzar el seu fill en centres allunyats 
si existís un servei de recollida i transport acompanyat dels infants, que els reduís el 
temps dedicat a portar i recollir l’infant de l’escola.  

Es importantísimo para no tener que coger transporte. Y como son 3 
niños es más complicado, sobre todo por el tiempo, porque últimamente 
tenemos tarjeta de familia numerosa y nos hacen descuento y todo. 
También si tengo trabajo, no voy tan tarde al trabajo 
 

P3-4- obligatoris 
 

Les noves dinàmiques familiars (especialment, en el cas de les famílies 
monoparentals) i l’ocupació laboral per part dels dos progenitors incrementen la 
demanda d’estalvi de temps de les famílies en processos quotidians com l’entrada i 
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sortida de l’escola. És per això que la comoditat ha estat expressada per la major part 
de les famílies a l’hora de justificar el valor atorgat a la proximitat. 

 
Pero la más cerca de mi casa era la [escola pública], y como yo trabajo y 
he trabajado siempre, o sea, siempre he tenido la opción, la más cerca, 
para dejar a mi niña y poder ir a trabajar 

P3-18- postobligatoris 
 

Lligat a la comoditat destaquen aquelles famílies per a les quals la conciliació laboral i 
familiar passa no només per una escola propera sinó per l’ajuda facilitada per les 
xarxes familiars, principalment pels avis dels infants però sovint, també, de tiets o 
cosins, en tant que les xarxes familiars de la població estrangera responen a aquests 
patrons. L’existència d’aquestes xarxes de solidaritat familiar en un marc territorial 
proper reforça l’opció per una escola ubicada en aquest marc, atès que és més 
complex que els avis i les àvies puguin realitzar determinats trasllats per a portar i 
recollir els infants. I és especialment important quan no hi ha una xarxa familiar i, per 
tant, els favors s’han de demanar a amics i/o veïns, amb els quals els vincles de 
confiança són menys sòlids. En tots aquests casos, la proximitat adquireix un doble 
valor: es facilita la conciliació laboral i familiar dels pares alhora que permet comptar 
amb l’ajuda de l’entorn.  

Es mejor cerca de casa porque solo un niño, no va a ir en metro. 
Además si alguna vez la profesora dice que quiere tener visita o 
entrevista, yo o otra amiga puede venir con ella para ayudar. Si estamos 
lejos, ninguna tiene tiempo. 

ESO-3- universitaris 
 
Es la que tengo más cerca y tengo una prima que también está cerca y 
si tiene que ir a recoger a la niña... y yo trabajo, si tengo que 
organizarme para llevar a la niña, para recogerla o alguien tiene que ir, 
pues es más fácil. 

P3-2- postobligatoris 
 

Cal advertir que no totes les famílies han de fer front a una conciliació laboral i familiar, 
atès que no són pocs els casos en què un dels progenitors no participa activament en 
el mercat laboral. L’actual crisi econòmica ha incrementat el nombre de famílies en què 
la cura de l’infant és a càrrec d’un membre inactiu o a l’atur; especialment entre la 
comunitat estrangera on les taxes d’atur són marcadament més elevades que entre el 
col·lectiu d’autòctons. Ara bé, aquesta major disponibilitat de temps no sol produir 
alteracions en el valor atorgat a la proximitat, de forma que aquesta continua essent el 
principal criteri de tria escolar. I és que la proximitat no és valorada només per una 
qüestió de comoditat o facilitació de la conciliació de la vida laboral i familiar sinó que 
s’associa sovint, d’una banda, al benestar de l’infant i, de l’altra, a la tranquil·litat dels 
pares que se senten més a prop dels seus fills. L’anàlisi qualitatiu ens ha permès 
recollir el testimoni de pares que han expressat la seva voluntat d’evitar que els seus 
fills hagin de realitzar grans trasllats per assistir a classe. D’igual forma, són freqüents 
les cites de famílies que agraeixen estar a prop de l’escola en cas que sorgeixi 
qualsevol situació que requereixi de la seva presència.  
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 Es que en 2a opción tendría que poner el [institut públic] pero está 
arriba, y hay escaleras, hay que subir escalones, el niño tiene 2 años y 
para mí no es nada cómodo. 

P3-1- postobligatoris 
 
Cuando está lloviendo o es frío, pues cerca es mejor. Es más importante 
para el niño, seguridad... es todavía pequeño. 

P3-5-obligatoris 

 

A l’educació secundària, l’ajuda dels familiars a l’hora de fer-se càrrec dels infants es 
redueix i és substituïda per la possibilitat que els fills puguin gaudir de certa autonomia, 
especialment a l’entrada i sortida del centre. La proximitat esdevé, doncs, un factor 
que incrementa aquesta autonomia en la mesura que redueix les distàncies a recórrer 
per l’alumne i, per tant, redueix les pors de les famílies a deixar que els seus fills 
realitzin sols aquests desplaçaments.  

Porque es público y veo también que es bueno. Está más lejos pero él 
ya puede ir en funicular solo. 

ESO-3- universitaris 

 

Ara bé, en el cas de l’accés a l’educació secundària, entra en escena un nou factor 
vinculat a la proximitat: la capacitat de control sobre els adolescents. La percepció de 
l’adolescència com a etapa de descontrol porta a molts pares a plantejar-se la 
proximitat com a element que facilita el seguiment dels seus fills, la capacitat per 
conèixer les seves amistats i la possibilitat d’exercir un control (principalment visual) de 
les seves activitats. 

Es muy importante vigilar porque ya tiene 12 años, si va a comer a 
nuestro restaurante pues están papás allí,  y saben si viene, si no viene, 
eso es. Vigilar él también. 

ESO-3- universitaris 

 

La inexistència d’altres criteris que guiïn l’elecció de centre i, com hem apuntat en 
apartats anteriors, la no problematització per part d’aquest perfil de famílies de la tria 
escolar deriva generalment en l’elecció del centre més proper. Hem de tenir present 
que aquestes famílies estan triant entre escoles que poden percebre com a diferents 
però no com a desiguals, de forma que no interpreten que l’elecció d’un centre o un 
altre pugui tenir efectes sobre el desenvolupament escolar del seu fill. Davant 
d’aquesta situació, l’escola més propera esdevé la més desitjada. Fins i tot, entre 
aquelles famílies per a les quals les escoles poden marcar la diferència, no són 
poques les que assenyalen la impossibilitat d’accedir a la informació que els permeti 
fer una tria fonamentada de l’escola, fet que els porta a escollir un centre proper a 
casa, a l’espera de conèixer-lo per dins (un cop escolaritzat l’infant) i poder, aleshores, 
continuar o canviar de centre.  

Ojalá pudiera conocer a los profesores antes de elegirlo, entonces sí que 
eligiría y te diría que ya me da igual que esté lejos de casa 
 

ESO-1- universitaris 
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Una minoria, però, contempla la possibilitat d’escolaritzar els seus fills en escoles que, 
tot i estar ubicades en l’àrea de proximitat, no són les més properes al domicili. Es 
tracta, generalment, d’una estratègia conscient d’accedir a una escola (generalment 
pública) amb menor presència, bé, de població immigrada, bé de població que 
s’identifica amb ambients no desitjats per al contacte amb els seus fills. En altres 
paraules, la proximitat és valorada per una part de les famílies estrangeres amb 
algunes condicions, es tracta d’un criteri ben valorat però ocupa un lloc secundari, rere 
altres factors, especialment la composició social del centre, tal i com abordarem més 
endavant. Hem de tenir present que no ens referim a grans desplaçaments, atès que 
pràcticament totes aquests famílies opten per escoles amb màxima puntuació per 
proximitat al domicili, la major part per centres del propi districte; però s’observa la 
voluntat d’allunyar-se d’aquelles escoles més cèntriques o de més fàcil accés que 
atrauen la major part de la població estrangera o de perfil socioeconòmic baix del 
districte. Convé aquí remarcar l’existència d’estratègies semblants de fugida entre la 
població autòctona, tot i que el radi de desplaçament d’aquesta és molt més accentuat 
que en el cas de les famílies estrangeres, implicant la sortida del districte.  

En el cole de mi sobrina, la única dominicana es mi sobrina, puede 
haber una marroquí, pueden haber poquitos pero si lo pones por aquí 
cerca, hay muchos más porque todos buscan la comodidad, yo no 
quiero la comodidad, quiero que mi niño aprenda algo bueno. 
 

P3-3- postobligatoris 
 

Malgrat respondre a nivells instructius i procedències diferents, hi ha dos elements 
coincidents en aquest perfil de famílies amb voluntat de mobilitat: d’una banda, el 
coneixement del barri i/o de l’oferta d’escoles del mateix i, de l’altra, les expectatives 
dipositades en l’escola com a ascensor social. En altres paraules, es tracta de famílies 
amb una llarga residència en el barri (per tant, especialment freqüent entre famílies 
amb fills que s’incorporaran el curs vinent a l’educació secundària), amb una visió 
crítica del lloc de residència, que observen diferències entre els centres escolars del 
districte i que vinculen l’escolarització en un o altre centre a oportunitats socials 
diferents per als seus fills. En alguns casos, fins i tot, es mira amb cert “penediment” la 
tria escolar feta per a l’escola primària, adduint manca de coneixement tant de la ciutat 
com del sistema educatiu en el moment de l’elecció passada.   

Vamos a diferentes porque ella va a elegir el [escola pública] porque le 
pilla cerca de casa y yo no lo quiero porque ya tengo experiencia en ese 
colegio y no lo quiero 

P3-4- obligatoris 
 
Cuando llegué, como no sabía, no tenía información, pues he hecho lo 
que mi familia me dijo y ahora tengo más información, voy 
preguntando... 

ESO-2- universitaris 

 

Per a concloure aquest apartat volem apuntar un element, la importància del qual 
recau en la seva absència en el discurs de les famílies entrevistades. Ens referim a la 
crítica al criteri de proximitat en el barem de priorització en l’assignació de plaça 
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escolar. A diferència del discurs de les famílies autòctones, principalment de nivell 
instructiu elevat –tal i com recull la recerca que precedeix aquest estudi (Alegre et al. 
2010)-, on la puntuació assignada al criteri de proximitat és experimentat com a 
element limitador de la tria; en el cas de les famílies estrangeres no s’observa una 
problematització del mateix. No són pocs els pares autòctons que afirmen haver 
centrat la cerca d’escoles en l’àrea de proximitat, no tant per voluntat pròpia sinó per 
coneixement del sistema de baremació i, per tant, dels riscos de renunciar a la 
puntuació atorgada per proximitat al domicili (i, en alguns casos, al lloc de treball). Es 
tracta, en general, de famílies amb un capital instructiu elevat (postobligatoris i 
universitaris), disposades a desplaçar-se i escolaritzar els seus fills fora de l’àrea de 
proximitat, atès que no troben escoles del seu grat en aquesta àrea, però que no volen 
arriscar-se que el seu fill o filla no obtingui plaça en cap escola desitjada. En canvi, 
entre les famílies estrangeres les estratègies de tria es limiten a escoles de proximitat, 
siguin les més properes al domicili, siguin algunes més allunyades però sempre dins 
del districte. L’elecció de centres de proximitat s’argumenta en base als motius 
anteriorment expressats, sense que s’observi, doncs, la percepció d’una tria limitada a 
causa de la puntuació per proximitat. 

5.3 Si pago, serà millor? I si no puc pagar? El debat al voltant la titularitat 

Tractarem en aquest apartat una sèrie d’elements que no actuen com a complement 
sinó com a filtre de primer ordre, un filtre que entra en funcionament, en molts casos, 
amb anterioritat a la visita als centres. Ens referim principalment a aquelles famílies 
que descarten o escullen a priori un tipus d’escoles en funció de la seva titularitat. Són 
tres els tipus de centre existents en el sistema educatiu català: les escoles públiques, 
les escoles concertades i les escoles privades. Cadascun d’aquests tipus provoca 
unes reaccions determinades entre les famílies, perceptibles a partir de les afirmacions 
expresses de preferència o rebuig d’un tipus determinat de titularitat. En primer lloc 
comentarem les dades obtingudes a través de l’enquesta; en segon lloc analitzarem el 
contingut de les entrevistes realitzades, obtenint així una visió més completa del 
significat i del pes que té la titularitat del centre en el procés de tria entre les famílies 
d’origen estranger.  

L’enquesta inclou una pregunta sobre els factors considerats prioritaris en la tria de 
centre per a P3; la titularitat del centre ha estat un factor assenyalat pel 21,5% de les 
famílies. No obstant, tenint en compte la procedència, no totes les famílies li atorguen 
la mateixa prioritat. Així, les famílies estrangeres han seleccionat en major proporció el 
fet que l’escola sigui pública: un 25,5% de les famílies de països amb IDH elevat, i un 
35,6% d’aquelles de països amb IDH mitjà o baix, davant del 18,6% de les autòctones. 
En canvi, les famílies d’origen estranger han valorat en una proporció inferior a les 
famílies autòctones el fet que l’escola sigui privada concertada: el 12,7% de les 
famílies autòctones, el 6,1% de les de països més empobrits, i només l’1,9% de les 
famílies de països amb IDH elevat (Taula 11). D’acord amb les regressions 
realitzades, les famílies estrangeres que accedeixen tant a P3 com a l’ESO presenten 
el doble de probabilitats que les autòctones d’optar per una escola pública (Taula 1 i 3 
annex I). En aquest sentit, les dades també mostren que les famílies estrangeres amb 
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fills/es que fan el pas de primària a secundària tenen 1,5 vegades més probabilitats 
que les famílies autòctones de descartar una escola concertada (taula 4 annex I).   

Taula 11. El pes de la titularitat com a factor de tria 

  
Estat  

espanyol 
IDH Alt 

IDH mitjà o 
baix 

Total 

Accés a P3 
Centre públic 18,6% 25,5% 35,6% 21,0% 

Centre concertat 12,7% 1,9% 6,1% 11,4% 

Accés a ESO 
Centre públic 19,6% 22,4% 36,8% 21,5% 

Centre concertat 11,1% 5,5% 6,5% 10,5% 

 

En el cas de l’ESO, veiem reproduït el patró apuntat anteriorment en el cas del P3 
quant a la priorització del factor de la titularitat i la distinció basada en el perfil de 
procedència de les famílies, fonamentalment entre famílies autòctones i famílies 
originàries de països amb un IDH mitjà o baix; les famílies estrangeres procedents de 
països amb un IDH elevat acostumen a situar les seves opcions de resposta en un 
rang entre els altres dos col·lectius esmentats.  

Així, el fet que l’escola sigui pública ha estat assenyalat per un 21,5% de les famílies 
que accedeixen a l’ESO. Per procedència, un 19,6% de les famílies autòctones 
assenyalen aquest factor de tria, mentre que el percentatge augmenta fins el 22,4% 
entre les famílies procedents de països amb un IDH alt i fins el 36,8% entre famílies 
procedents de països amb un IDH baix o mitjà (Taula 11).  

Taula 12. El pes de la titularitat com a factor de descart 

  
Estat 

espanyol 
IDH Alt 

IDH mitjà o 
baix 

Total 

Accés a P3 
Centre públic 7,2% 2,5% 13,3% 7,7% 

Centre concertat 1,4% 4,8% 14,6% 3,1% 

Accés a ESO 
Centre públic 5,9% 2,3% 9,2% 6,2% 

Centre concertat 2,3% 2,3% 16,5% 3,9% 

 

En l’anàlisi dels factors per destriar centre que tenen en compte les famílies, la 
titularitat no és assenyalada per les famílies com un factor important i tant en l’accés a 
P3 com a l’ESO es reprodueix una tendència similar; menys d’un 12% de les famílies 
assenyalen la titularitat com un factor important a l’hora de descartar el centre educatiu 
al qual volen escolaritzar els seus fills/es (Taula 12). 

L’anàlisi de les entrevistes aporta diverses explicacions sobre la importància que 
ocupa la titularitat en el procés de la tria d’escola entre les famílies d’origen immigrat i 
les diferents idees que relacionen amb la titularitat pública i privada dels centres. En 
termes generals, podríem afirmar que l’anàlisi de les entrevistes assenyala dos grans 
grups de famílies: aquelles que afirmen que la titularitat no és un factor rellevant a 
l’hora de triar escola i aquelles que afirmen que sí que ho és. Les raons que addueixen 
aquelles famílies que no posicionen la titularitat com a un factor important a l’hora de 
(des)triar centre és la no percepció de diferències substancials entre els centres 
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públics i els privats-concertats, és a dir, tenen la percepció que tant en un centre públic 
com en un privat, l’ensenyament que rebrà el seu fill/a i els coneixements que assolirà 
seran els mateixos.  

Porque como dice mi marido: “o privado o público, van a la misma 
universidad después” (...) lo que enseñan aquí lo enseñan allí, igual. (...) 
para mi es igual: público o privado (...) el público está muy bien, enseñan 
muy bien. 

ESO-6-universitaris 
 

Es que también, como vengo de fuera. Yo veo: [escola concertada], 
concertada;... y a mi me parecen todos iguales.  

P3-21-universitaris 
 
No sé si tendrá algo que ver el público o el privado. Yo creo que me da 
igual que sea tanto público... no sé qué tendrá que ver el privado, si 
tendrá más... no sé, por tema uniforme sería el privado... 
 

ESO-9-obligatoris 
 

Algunes de les famílies que no perceben cap diferència rellevant entre els centres 
públics i els concertats també argumenten que els resultats acadèmics de l’alumnat 
depenen en gran mesura de les seves habilitats i capacitats individuals, i no tant de les 
característiques del centre. Aprofundirem més endavant en aquest tipus de qüestions 
relacionades amb la percepció que tenen les famílies al voltant de la influència del 
centre en els resultats acadèmics dels seus fills/es.   

El que va a ser inteligente y bueno, lo mismo es en el público que en el 
privado 

ESO-1-universitaris 
 
No, yo prefiero pública. Cuando alguien quiere estudiar, en cualquier 
lado estudia. Si quieren estudiar, digo, en el público estudian los niños, 
si quieren. Donde sea se puede estudiar 

P3-16-obligatoris 
 
 

Podem concloure així que les famílies que afirmen que la titularitat del centre no és un 
criteri important a l’hora d’escollir acaben escollint un centre públic degut bàsicament a 
que, d’una banda, són centres del seu grat i creuen que els seus fills hi rebran una 
bona educació; i de l’altra, són centres on no han de pagar les quotes que existeixen 
en els centres concertats. En aquest grup de famílies, malgrat la titularitat sembli 
presentar-se com un criteri que no té importància en el procés d’elecció de centre, 
acaba erigint-se com un criteri tant de descart –de les escoles concertades- com de 
tria en positiu –de les escoles públiques-.  

Com a contrast a aquest grup de famílies, n’hi ha d’altres que sí que expressen 
l’existència de diferències clares i rellevants entre els centres públics i els concertats.  
Dins d’aquest grup, en primer lloc destaquem les famílies que manifesten la seva 
preferència per les escoles públiques argumentant que aquestes els agraden més per 
diverses característiques que perceben com a pròpies dels centres públics – i per tant, 
que manquen en els concertats-; entre aquestes característiques, subratllen unes 
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millors instal·lacions, una major vigilància sobre l’alumnat, la laïcitat, etc. La versió en 
negatiu d’aquests discurs es converteix en els arguments de descart de les escoles 
concertades; en aquestes escoles es valoren negativament les instal·lacions, el 
caràcter religiós del centre, el seu major cost econòmic,etc.   

Porque yo creo que es lo mismo. Y además a mi me gusta más la 
pública. Yo nunca los he puesto en privado, eh?! Pero yo creo que la 
pública... es que no sé, a mi me gusta mucho el colegio aquí público, 
porque es como que está más vigilado que los concertados, creo. 

 
ESO-7-obligatoris 

 
Yo no veo la diferencia, la veo en igualdad, solo que en una pagas un 
poquito más (...) pero algunas no me gustan. Una prima la llevaba a una 
concertada y era como un piso. Yo pensaba, y ella paga y no hay patio. 
Y tú ves las públicas y son escuelas de verdad pero aquella era un piso 

 
P3-2-postobligatoris 

 
 

Val a destacar, però, l’existència d’un grup de famílies que, malgrat afirmar que no 
observen diferències entre l’escola pública i l’escola concertada en ser preguntats 
directament per aquest punt; al llarg de l’entrevista, un cop la conversa tracta més en 
profunditat altres elements, deixen emergir una visió parcialment diferent. En concret 
ens referim a un perfil de família que a mida que avança l’entrevista mostra la creença 
que l’escola concertada “potser” és de major qualitat, “ensenyen millor”, “atenen millor 
els alumnes”. En molts d’aquests casos, el prestigi que la xarxa privada té en els 
països d’origen, però també l’opinió de coneguts i amics a Catalunya, són a l’origen 
d’aquesta opinió, i és aleshores quan les qüestions econòmiques es plantegen com a 
limitadores de l’opció per l’escola concertada, tal i com tractarem tot seguit. 

Així, entre les famílies que atorguen un pes important a la titularitat del centre en el 
procés de tria es conforma un grup que posa al centre dels seus arguments les raons 
econòmiques, és a dir,, la titularitat del centre s’associa a uns costos econòmics 
menors –escola pública- o majors –concertada-. En aquesta lògica econòmica, moltes 
famílies afirmen que l’escola concertada seria una opció factible en cas que 
disposessin dels recursos econòmics necessaris per fer front a les despeses 
addicionals –en comparació amb els centres públics- que se’n deriven. Degut a 
aquesta limitació econòmica, la major part de famílies estrangeres entrevistades ja 
durant el procés de tria no tenen en compte els centres concertats. En aquest grup de 
famílies, la titularitat del centre es converteix més en un criteri de descart que no pas 
de tria en positiu.  

Porque yo pensaba ponerlo directamente en el [escola concertada], si 
me aceptaban, claro. Pero... pero... he estado buscando trabajo y hasta 
ahora no encuentro y... y yo digo “y si no encuentro, luego qué hago?”, 
no voy a poder pagar. Solo eso me frena, bueno, es muy importante. 

 
P3-10-postobligatoris 

 
No, público, porque para un concertado no nos da. Porque tengo tres, y 
no, no nos da.  

ESO-12-postobligatoris 
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En la privada si hagués beca, estaria molt bé, aleshores podria triar. Ara 
mateix, si em diguessin que a la privada hi ha beca i que les meves 
poden entrar, no m’ho pensaria ni dues vegades. 

P3-6-obligatoris 
 

Les dades extretes de les enquestes donen suport a aquesta anàlisi qualitativa, les 
quals sostenen que les famílies d’origen estranger tenen 7,3 probabilitats més a P3 i 
4,3 probabilitats més a l’ESO d’assenyalar el caràcter gratuït dels centres com un 
factor de priorització en el procés de tria escolar (veure taules 1 i 3 annex I). Aquesta 
major probabilitat de valorar positivament el caràcter gratuït de l’escola i d’acabar 
decantant-se per una de pública és una característica que aquestes famílies 
comparteixen amb les famílies autòctones amb un nivell d’estudis inferior (obligatoris o 
menys)6.  

Davant d’aquest grup de famílies que opten clarament per les escoles de titularitat 
pública, en trobem d’altres que mostren la seva preferència pels centres concertats, 
malgrat que no sempre la tria s’acabi decantant per un d’aquests centres. Les 
entrevistes mostren bàsicament dues línies argumentals sobre la preferència pels 
centres de titularitat concertada. En primer lloc, en alguns casos perceben l’escola 
privada o concertada com a opció de major qualitat; una associació que, més que en 
fonaments substantius, sol basar-se en el fet que aquests centres siguin de pagament, 
en informacions que els han arribat de terceres persones i, en alguns casos, el pes del 
sistema educatiu d’origen on l’escola privada és l’opció de prestigi. Sigui com sigui, val 
a dir, estar disposat a optar per centres concertats en cas de disposar de mitjans no 
implica mostrar-se especialment preocupat per haver d’escolaritzar els fills en centres 
públics.  

Al ser privat i públic tenen diferències, no podria dir-ho en concret però 
sé que hi ha diferències. No he entrat mai però pel que he escoltat, diria 
que les privades són millors. 

P3-6-obligatoris 
 
Aunque hubiera un instituto público cerca, privado mejor. En la pública 
he visto que nivel es más bajo, no nos gusta si escuela nivel bajo. 

 
ESO-4-obligatoris 

 

La segona línia argumental que estableix aquest grup de famílies és el fet de vincular 
la titularitat del centre amb un determinat perfil d’alumnat, basat únicament en la seva 
procedència, el qual genera més o menys confiança respecte l’entorn social amb què 
es relacionarà el seu fill/a. D’aquesta manera, es vincula la titularitat concertada amb 
un perfil d’alumnat autòcton; mentre que la titularitat pública dels centres es vincula 
amb una alta densitat d’alumnat d’origen immigrat. D’aquesta manera, els centres 
concertats es converteixen per a moltes famílies immigrades en una opció per a què la 
seva descendència pugui relacionar-se també amb infants o adolescents autòctons, ja 
que normalment l’entorn social i on resideixen majoritàriament està format per població 
immigrada. Cal puntualitzar que, fins i tot en aquells casos en què les famílies opten 
per una escola concertada, aquesta sempre és una escola de proximitat –ubicada en 

                                            
6 Per una análisis en profunditat d’aquest aspecte, veure Alegre et al. (2010).  
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el barri-. En l’apartat anterior ja hem subratllat la importància de la proximitat en el 
procés de tria d’escola entre les famílies d’origen immigrat.   

Porque si pudiera ya lo pondría en una concertada. (...) Porque exigen 
más y porque es más limitado. La cantidad de personas al acceso es 
más limitado, no como aquí.  

P3-15-postobligatoris 
 

Fins aquí hem vist com la titularitat del centre té diverses connotacions per a les 
famílies com a factor en el procés de tria. En el següent punt aprofundirem sobre el 
pes de la composició social dels centres com a factor de tria de centre escolar.   

5.4 Escollint els companys d’aula? La (des)preocupació per la composició 
social    

La composició social del centre no es presenta com un dels factors de tria en positiu 
prioritaris assenyalats per les famílies en l’enquesta, però sí que adquireix major 
rellevància com a factor de descart. L’anàlisi de les entrevistes, no obstant, assenyala 
que la composició social acaba esdevenint, per algunes famílies d’origen immigrat un 
factor rellevant tingut en compte en el procés de la tria escolar.  

Taula 13. El pes de la composició social com a factor de tria 

  
Estat  

espanyol 
IDH Alt 

IDH mitjà o 
baix 

Total 

Accés a P3 13,2% 7,9% 3,0% 11,7% 

Accés a ESO 13,3% 14,4% 3,5% 12,2% 

 

Taula 14. El pes de la composició social com a factor de descart 

  
Estat 

espanyol 
IDH Alt 

IDH mitjà o 
baix 

Total 

Accés a P3 54,7% 41,2% 29,3% 51,1% 

Accés a ESO 56,7% 45,6% 34,5% 54,0% 

 

Les dades obtingudes en l’enquesta indiquen que un 51,1% de les famílies que han 
d’escolaritzar el seu fill/a a P3, en ser preguntades per les característiques de l’escola 
a la qual no estarien disposades a escolaritzar-los, assenyalen el fet que a l’escola hi 
assisteixi un perfil d’alumnat que no els agradi. Així, la composició social del centre és 
un factor que assoleix importància no tant a l’hora de triar el centre –factor assenyalat 
només per l’11,7% de les famílies- sinó a l’hora de descartar-lo.  

Segons la procedència de les famílies, el valor atribuït al perfil de l’alumnat dels 
centres varia de manera rellevant: el 54,7% de les famílies autòctones expressa la 
voluntat de descartar centres amb un perfil d’alumnat que no els agradi, percentatge 
que es redueix al 41,2% entre els pares de països amb IDH elevat i al 29,3% en el cas 
de les famílies estrangeres de països amb un IDH mitjà o baix (Taula 14). 
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En el cas de l’ESO, es reprodueix en part el patró observat en les famílies que han 
d’escolaritzar els seus fills/es a P3. Així, un 12,2% de les famílies assenyalen el perfil 
de l’alumnat com un factor a tenir en compte per triar el centre (Taula 13), mentre que 
en ser preguntades pel tipus d’escola que no els agradaria portar els seus fills, un 54% 
indiquen l’opció “un centre amb un perfil d’alumnes que no ens agradi” (Taula 14). 
Segons la procedència, existeix una diferència rellevant quant al pes atorgat per les 
diferents famílies: assenyalen aquest factor de descart un 56,7% de les famílies 
autòctones, un 45,6% de les famílies procedents de països amb un IDH alt i un 34,5% 
de les famílies provinents dels països més empobrits. Respecte les famílies que han 
d’escolaritzar el fill/a a P3, aquestes dades indiquen un lleuger augment del 
percentatge de famílies que assenyalen el perfil de l’alumnat com a factor de descart, 
indicant una certa tendència a donar-li més importància a aquest factor de descart en 
la tria d’institut que d’escola. 

Les dades obtingudes de les regressions logístiques realitzades indiquen també que 
les famílies autòctones atorguen més importància a la composició social del centre en 
el procés de (des)tria que no pas les famílies d’origen estranger. Concretament, les 
dades indiquen que les famílies autòctones tenen el doble de probabilitats de 
d’assenyalar el perfil de l’alumnat del centre com un factor de tria i de descart a l’hora 
de decidir a quin centre escolaritzar els seus fills/es –tant a P3 com a l’ESO- (veure 
taules annex I). 

L’anàlisi qualitativa ens permet fer emergir els diferents significats i valoracions al 
voltant de la importància atorgada a la composició social del centre com a factor de 
(des)tria per part de les famílies d’origen immigrat.  

En primer lloc, però, exposarem els arguments d’aquelles famílies –la majoria- que 
afirmen no tenir en compte la composició social dels centres en el procés de tria; en 
aquest sentit, aquestes no perceben que les possibles diferències entre els diversos 
perfils d’alumnat puguin afectar de manera negativa l’escolarització dels fills/es, i fins i 
tot consideren, en alguns casos, que aquesta diversitat és un factor positiu pel seu 
desenvolupament personal. Podríem afirmar que aquestes famílies perceben, en 
termes generals, que els centres poden ser, quant a composició social, diferents però 
no desiguals.        

A ver, cuando yo salí de la guardería de mi niña escuché comentarios, 
me decían que no, que la [escola pública] es muy mala porque hay 
mucho gitanos y los gitanos siempre son los que arman lío y… entonces, 
ahí sí que me lo pensé, pero después ya viendo cómo era la realidad, 
porque eso solamente era un decir, y la realidad no es así, no es así. 
Entonces, a mi no…(...) No, porque mis hijos tienen que adaptarse a 
todo tipo de niños, y los niños también. O sea, hay niños de todos los 
países en [escola pública] y mis hijos se llevan bien con todos. No hay 
ningún problema. 

P3-18-postobligatoris 
 
Hay gente que no quiere llevar al [escola pública] a sus niños allí porque 
dicen que hay muchos extranjeros pero es que todos los colegios tienen 
extranjeros.  

P3-5-obligatoris 
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En aquest sentit, algunes de les famílies entrevistades exposen que, fins a cert punt, 
prefereixen un centre on l’alumnat del mateix origen geogràfic o ètnic tingui una 
presència rellevant, ja que d’aquesta manera s’asseguren que el fill/a tingui més 
facilitats per adaptar-s’hi i s’hi pugui sentir més còmode/a.  

Mejor muchos hindús porque si hay algún problema, poder hablar en su 
lengua, qué deberes hay, si hay alguna cosa, si fiesta en la escuela 
porque ella no habla nada.  

ESO-4-obligatoris 

 

No obstant, part de les famílies entrevistades afirmen que la composició social del 
centre és un criteri rellevant a l’hora de (des)triar escola o institut. Cal destacar que es 
refereixen bàsicament a la importància de tenir en compte l’origen de l’alumnat, mentre 
que són molts pocs els casos en aquells que es fa referència al nivell socioeconòmic 
de l’alumnat. En aquest sentit, una de les idees que expressen algunes famílies és que 
volen evitar centres amb perfils d’alumnat procedent de determinats contextos 
geogràfics o pertanyents a determinades ètnies, i no només es refereixen a aquell 
alumnat d’una procedència diferent a la pròpia, sinó també, en alguns casos, 
al·ludeixen a les concentracions d’alumnat procedent del mateix origen geogràfic. Les 
motivacions d’aquestes preferències són diverses i van des de voler evitar un tipus 
d’alumnat que no agrada –sense aportar més arguments- fins a atribuir-ho a raons 
acadèmiques. No obstant, hem de tenir en compte que malgrat aquestes famílies 
donin una importància rellevant a la composició social del centre i tinguin la voluntat 
d’evitar determinats perfils d’alumnat i/o famílies, la majoria d’elles no són capaces de 
desenvolupar una estratègia per evitar aquest tipus de centres i finalment optar per un 
centre del seu grat en aquests termes.  

Ahí no lo llevaría porque todos son niños extranjeros, africanos, 
ecuatorianos, de gitanos... yo ahí no lo voy a llevar. Si me dicen, ahí lo 
tiene que poner, pues no, mejor lo tengo yo en mi casa.  

P3-3-postobligatoris 
 
No m’agradaria molt que, com nosaltres som de Pakistan, que hi ha 
molts nens de Pakistan perquè sinó, parlen l’idioma.  

P3-6-obligatoris 
 

 
 

Amb l’objectiu de posicionar els seus fills/es en unes dinàmiques que s’allunyin 
d’aquelles que configuren el seu entorn social i familiar més proper, moltes famílies 
estarien disposades a realitzar un esforç econòmic –en cas que se’l poguessin 
permetre- i poder optar a una escola concertada. Concretament, l’objectiu és evitar 
aquells contextos escolars on els alumnes/famílies de procedència estrangera tinguin 
una presència significativa. Es tracta d’una lògica de “filtratge social” que té caràcter 
reactiu: no se cerca un context social “privilegiat”, sinó que simplement es pretén evitar 
aquella minoria de situacions escolars més guetitzades. Ara bé, insistim, degut a la 
manca de capacitat per dissenyar una estratègia per tal d’evitar contextos més 
guetitzats –més enllà del desig d’optar per un centre concertat- i les limitacions de 
caràcter econòmic, aquestes famílies sovint no aconsegueixen sortir d’aquests 
contextos escolars.  
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Aprofundint en els significats acadèmics atribuïts a la densitat d’alumnat estranger, cal 
destacar que un grup de famílies elaboren arguments per valorar tal densitat en la tria 
de centre que han pivotat entorn a la idea que determinats nivells de concentració 
d’aquest perfil d’alumnat poden entorpir el progrés acadèmic de l’infant o adolescent –
més enllà de l’aprenentatge de la llengua-. S’entén que es tracta d’uns alumnes que 
presenten unes característiques específiques -principalment la distància idiomàtica- 
que requereixen d’una atenció més personalitzada i que impliquen uns ritmes de 
treball més lents. Mentre que aquest és un element que les famílies que accedeixen a 
P3 esmenten en menor grau, entre algunes famílies que han de triar institut és un 
element important: en alguns casos les famílies perceben durant l’etapa primària que 
els seus fills i filles s’endarrereixen en l’aprenentatge –amb especial esment a 
l’aprenentatge del català i castellà-, atorgant la causa d’això a l’alta densitat d’alumnat 
estranger i els escassos recursos humans per atendre-la. Darrera d’aquesta 
preocupació pels efectes percebuts de la composició social del centre sobre el 
rendiment acadèmic està la concepció de l’escola com un “ascensor social”: l’educació 
és la manera com els seus fills/es poden acabar ocupant una posició social superior a 
la de la família. Per tant, en la mesura en què els pares s’assegurin d’oferir una bona 
educació a la seva descendència, els garantiran una posició social millor de la que ells 
tenen.  

D’aquesta manera, davant de les dificultats per objectivar les qüestions d’ordre 
educatiu sovint les famílies acaben situant la dimensió “social” de les escoles com a 
referència de la seva dimensió educativa. Així, la composició social passa a situar-se 
com un factor rellevant de la (des)tria precisament perquè les famílies l’acaben 
valorant com un indicador indirecte del valor pedagògic de l’escola –com la qualitat del 
professorat i el projecte pedagògic-.  

A mi marido no gusta, porque hay gente muy rara de Pakistán y Marroco 
y a mi marido no le gusta. Porque son niños... en la India padres 
preocupar mucho pero en Pakistan y Marroco hay gente que no, que no 
pasa nada. Y en mi familia no.  

ESO-3-universitaris 
 
En los colegios que hay muchos inmigrantes, la educación va muy mal. 
Porque normalmente los padres no se apuran de que sus hijos 
aprendan. (...) Hay colegios públicos buenos, por ejemplo, donde van 
niños españoles y padres que no son tan quedados, cuando su 
economía no es tan baja, que los padres no estén tan mal. 

 
P3-3-postobligatoris 

 

Cal puntualitzar que entre algunes famílies estrangeres, especialment entre aquelles 
de major nivell educatiu, les referències a la procedència de l’alumnat en els centres 
es matisen, posant de relleu amb major freqüència la diversitat existent dins del 
col·lectiu immigrant. 

Pues depende, depende del tipo. Así como hay españoles que son 
gitanos y otros que no, pues lo mismo entre nosotros, entre latinos hay 
gente que es más estudiada, gente que es más de la calle, gente de 
malas costumbres… lo ves así a simple vista, ¿no? Por la manera de 
hablar, por la manera de ser, o cuando ves al niño, que solo porque lo 
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estás mirando ya te dice una palabrota (…) no tanto a nivel de dinero 
sino a nivel cultural. Hay gente que no tiene dinero pero es educada, eso 
se nota a simple vista, en el trato… 

P3-25-universitaris 
 

L’anàlisi qualitativa ens permet afirmar que el pes de la composició social del centre en 
el procés de tria és més important a l’hora de triar institut que a l’hora de triar escola. 
L’experiència en el país d’acollida i sobretot en el sistema educatiu d’acollida –durant 
l’escolarització en l’educació primària- genera un coneixement que produeix que les 
famílies prenguin consciència de les desigualtats que existeixen dins el sistema 
educatiu, entre escoles.  

Si ahora tuviera que buscar cole, entonces voy a mirar este tema, 
porque está saliendo mucho, hay colegios donde hay más extranjeros, 
otros donde hay menos, entonces siempre hay colegios donde hay más 
extranjeros, como si hubiera más delincuencia, no sé, como si la 
educación no fuera del nivel... entiendes? Un poco retrasado; por 
ejemplo, tu hijo habla perfectamente español y lo vas a dejar ahí con 
niños que aún no hablan ninguna palabra de español, entiendes o no? 

 
P3-7-postobligatoris 

 
Sí, he descartat aquesta perquè hi ha molts immigrants i una amiga 
meva, hi va la germana, i la seva filla l’ha posat aquí perquè jo li he dit 
que aquesta escola està molt bé. I diu que a l’altra escola no saben ni 
llegir, no saben res... hi ha molts immigrants i no els posen atenció. 

 
P3-6-obligatoris 

 

Cal destacar també que les valoracions que les famílies fan de la composició social a 
P3 i a l’ESO difereixen en alguns aspectes. En l’elecció a P3, la composició social de 
les escoles es valora en funció del perfil de famílies que hi accedeixen atès que les 
diferències entre els alumnes són difícilment identificables. En l’elecció a l’ESO, en 
canvi, al marge del perfil de famílies, també entren en joc valoracions d’ordre 
conductual relacionades amb l’alumnat. Si en el cas de P3 les pors i les desconfiances 
principals estan relacionades amb la densitat de les famílies d’origen immigrat, a l’ESO 
també s’avaluen els nivells de conflictivitat que presenten les escoles. 

Per algunes famílies, el nivell de conflictivitat dels instituts està relacionat directament 
amb la densitat d’alumnat d’origen estranger i l’educació que aquest alumnat rep en el 
nucli familiar. En aquest sentit, algunes famílies relacionen una major presència 
d’alumnat autòcton amb un nivell de disciplina més elevat, mentre que tendeixen a 
associar una major presència d’alumnat estranger amb un nivell més elevat de 
conflictivitat.  

Els nivells de conflictivitat en alguns casos són intuïts, és a dir, allò que es detecta no 
són espais manifestament conflictius, sinó contextos on es percep un major risc de 
conflictivitat social. Aquests contextos de risc sovint són llegits en base a disposicions 
estètiques i pràctiques d’oci – a uns estils de vida juvenils, en definitiva- associats a 
grups socials amb un baix nivell d’adhesió escolar. En aquests casos, no només 
existeix la preocupació sobre els possibles impactes negatius sobre el rendiment 
acadèmic dels fills, sinó també les possibles “contaminacions” de caràcter conductuals.  
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No sé por dentro cómo está pero por fuera he visto que los niños están 
muy violentos y no me ha gustado, y a hermano tampoco. 

 
ESO-5-postobligatoris 

 
No tengo ningún problema con otros países pero yo quiero familias 
honradas, con dinero y con costumbres buenas.  

ESO-2-universitaris 
 

 

Finalment, en diverses entrevistes les famílies d’origen immigrat no només parlen 
d’elles mateixes com a subjectes dins el sistema educatiu, sinó també com a objectes, 
en el sentit que posen de manifest la seva experiència o percepcions com a perfil de 
famílies que són evitades, o volen ser evitades, per altres famílies, sobretot les 
autòctones. Ja anteriorment hem mostrat que són conscients que existeixen estats 
d’opinió que relacionen la densitat de famílies estrangeres amb un menor nivell 
acadèmic; però també algunes famílies fan referència a –possibles- discriminacions 
per part de l’alumnat autòcton cap a l’alumnat d’origen immigrat.  

 
Yo no me podría llevar a un sitio donde son puro catalanes porque mi 
hijo sería el único inmigrante o con rostro inmigrante. No, porque a lo 
mejor sería despreciado, apartado de los demás niños.  

 
P3-15-postobligatoris 

 
A veces los de aquí no te aceptan y tienes que hacerte amigo de uno de 
fuera para no estar solo. 

P3-3-postobligators 
 

 

5.5 L’escola per dins: els elements pedagògics 

Englobem en aquest darrer apartat aquells elements que, a priori, es refereixen al 
contingut més pedagògic dels centres, és a dir, a aquelles qüestions que les famílies 
poden (o podrien) identificar com a factors de tria o de descart vinculats a la tasca 
educativa que els centres desenvolupen. Són tres els criteris aquí abordats: el projecte 
educatiu de centre, el professorat i els resultats acadèmics. Anirem veient en les 
següents pàgines com aquests elements -que, com dèiem, permeten identificar la 
tasca pedagògica central de les escoles i instituts- tenen en el procés de tria un pes 
molt reduït entre les famílies estrangeres entrevistades. En alguns casos la falta 
d’interès de les famílies en aquests aspectes i, en d’altres, la dificultat per a observar 
diferències entre els centres visitats desemboca en la relegació dels criteris 
pedagògics a un segon pla, adquirint major rellevància per a la presa de decisió 
d’elements presentats en els punts anteriors (proximitat i composició social, 
especialment).   
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5.5.1 Com treballa l’escola? El (des)coneixement del projecte educatiu 

L’anàlisi quantitatiu posa de manifest les grans distàncies existents entre la població 
autòctona i els estrangers de països amb IDH baix o mitjà respecte al pas atorgat al 
projecte educatiu durant el procés de tria escolar. Una distància que situa aquest factor 
entre els principals elements decisoris per al primer tipus de famílies i el relega a 
posicions secundàries per a les famílies estrangeres de països amb IDH baix o mitjà. 
Mentre que les famílies autòctones han assenyalat el projecte educatiu en més d’un 
40% (48,5% en l’accés a P3 i 41,1% a l’ESO), les famílies estrangeres de països amb 
IDH mitjà o baix que valoren aquest factor durant el procés de tria no arriben al 16% 
(Taula 15). Les distàncies es s’incrementen quan abordem el projecte educatiu com a 
factor de descart (Taula 16), tot i que per a ambdós perfils de famílies els percentatges 
són ara superiors als observats en la taula anterior.  

Taula 15. El pes del projecte educatiu com a factor de tria 

  
Estat  

espanyol 
IDH Alt 

IDH mitjà o 
baix 

Total 

Accés a P3 48,5% 44,1% 15,8% 44,4% 

Accés a ESO 41,1% 32,3% 15,9% 38,1% 

 

Taula 16. El pes del projecte educatiu com a factor de descart 

  
Estat 

espanyol 
IDH Alt 

IDH mitjà o 
baix 

Total 

Accés a P3 64,2% 46,0% 26,3% 58,9% 

Accés a ESO 54,0% 35,0% 24,2% 50,3% 

 

Les regressions logístiques (Taules annex I) apunten en aquest sentit: en l’accés a P3, 
les famílies estrangeres tenen 2,4 vegades menys probabilitats d’identificar el projecte 
educatiu com a factor de tria o descart en el procés d’elecció de centre; i pel que fa a 
l’institut, les famílies estrangeres presenten 2,9 vegades menys probabilitats que les 
autòctones de descartar un centre pel seu projecte educatiu i 2,2 vegades d’escollir-lo 
per aquest mateix factor.  

El treball de camp qualitatiu ha posat al descobert l’elevat grau de desconeixement 
que les famílies tenen dels projectes educatius de les escoles. De fet, han estat 
escasses les famílies que, en el decurs de les entrevistes, han mostrat conèixer els 
diferents projectes educatius valorats durant el procés de tria escolar. Tot i així, 
malgrat el desconeixement tendeixi a ser generalitzat, trobem algunes diferències en 
relació al pes que ocupa el projecte educatiu en l’imaginari –i, de retruc, en els 
discursos- de les famílies, principalment en funció del seu capital instructiu i 
coneixement de l’oferta escolar. 

Les famílies estrangeres menys instruïdes, al marge de desconèixer els continguts 
concrets dels projectes educatius dels centres, en molts casos han mostrat un cert 
“estranyament” quan l’entrevistadora s’ha interessat pel pes que aquest factor ha tingut 
en la seva tria. En la majoria de casos, per a evitar que dificultats lingüístiques 
interferissin en la manca de comprensió d’aquest concepte, l’entrevistadora ha explicat 
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els diferents elements que el solen integrar. Tot i així, són poques les famílies 
estrangeres amb baix capital instructiu que, d’entrada, s’han referit al projecte educatiu 
o bé han reconegut el concepte en ser incorporat a la conversa per part de 
l’entrevistadora. 

De fet, quan l’entrevistadora ha fet referència als possibles elements que poden 
integrar el projecte educatiu d’un centre, una part important d’aquestes famílies han 
manifestat no tenir la percepció que existeixin diferències destacables entre els centre, 
o bé han manifestat la suposició que aquestes qüestions els seran explicitades per 
l’equip docent en alguna reunió una vegada iniciat el curs.   

Para infantil no. Para la edad de mi hija no me fijé mucho en esto. Y 
encima todos tienen más o menos el mismo proyecto educativo. 
Trabajan por racons, como dicen, en pequeños equipos... a parte de 
[centre concertat], que no tienen libros, que son más bien como 
Montesori, supongo, a parte de esto del proyecto educativo, la versas... 
y luego hay unos que insisten en la religión un poco... pero si no... 
 

P3-20- universitaris 
 
No me fijé en lo que era la educación, porque me imagino que es igual, 
aprenderán igual. Ahora yo digo, lo probaré, y si veo que me va mal, o 
sea, si veo que no... pues lo cambiaré otra vez a la escuela. 

 
P3-14- postobligatoris 

 

En un altre sentit, tot i ser un posicionament minoritari entre les famílies de la mostra, 
algunes poques famílies de perfil instructiu elevat han fet referència al projecte 
educatiu. Ara bé, aquest plantejament se circumscriu a un nombre molt reduït de 
famílies, sense ser majoritari entre les famílies estrangeres amb estudis universitaris, a 
diferència d’allò observat entre les famílies autòctones de major perfil instructiu.  

Detectàvem en una altra recerca (Alegre et al., 2010) com el projecte educatiu 
semblava haver-se integrat com a lloc comú en els discursos de les famílies 
autòctones amb un capital instructiu mitjà o elevat. L’atenció a la (suposada) diversitat 
de l’oferta escolar esdevenia aleshores un dels aspectes essencials de les 
responsabilitats que han d’assumir tot “bon pare” i tota “bona mare”, en tant que la 
cerca d’una “bona escola” passa –en alguns casos exclusivament a nivell discursiu- 
per valorar l’orientació i la pràctica educativa de les escoles i instituts. Però, com 
dèiem, aquests posicionaments són minoritaris entre la població estrangera de capital 
instructiu familiar.   

Aquestes diferències són observades també a partir de les dades de l’enquesta 
analitzades en funció de la procedència. En l’accés a P3 les famílies d’origen estranger 
tenen 2,7 vegades menys probabilitats que les famílies autòctones d’haver seleccionat 
el projecte educatiu com a factor de tria en positiu i 3,2 vegades menys d’haver-lo 
assenyalat com a factor prioritari de descart (Taules 1 i 2 annex I). A l’ESO, les dades 
són força similars; les famílies d’origen estranger presenten 2,5 vegades menys 
probabilitats en relació als factors de tria en positiu i 3 vegades menys en relació als 
factors de descart (Taules 3 i 4 annex I).  



L’elecció de centre en famílies d’origen 
immigrat a la ciutat de Barcelona  

 

 49

Si bé és més freqüent entre les famílies estrangeres de capital instructiu elevat el 
coneixement i ús de conceptes vinculats al projecte educatiu, també s’observa una 
major predisposició entre les famílies estrangeres amb major temps de residència en 
la ciutat i, per tant, major coneixement de l’oferta escolar existent –independentment 
del seu nivell instructiu. Generalment es parla, però, del “projecte educatiu” com a 
element que s’ha consultat o que es coneix dels centres però rarament és aquest el 
principal element de tria o descart d’escoles. En altres paraules, es fa referència com a 
element però no com a clau de la decisió final. I això es produeix, com comentàvem 
anteriorment, per la incapacitat de moltes famílies de trobar diferències rellevants entre 
els projectes educatius consultats. 

En altres casos, però, les famílies detecten diferències i identifiquen determinats 
elements del currículum (classes d’idiomes, activitats extraescolars...) com a elements 
que agraden especialment de determinats centres que, per altres motius (titularitat 
principalment), han estat descartats. Per tant, de nou, no és aquest un element de tria.   

A mi m’agradaria canviar-los però és privat. M’agrada molt perquè té 
molts idiomes, francès, anglès... i com va la classe, estic molt 
interessada però no pot ser perquè és privat. Per això ja em va bé aquí. 
Però allà hi ha més idiomes, hi ha una forma diferent de com explica del 
professor... 

P3-6- obligatoris 

 
Entrant en el terreny més estrictament pedagògic, un dels aspectes del projecte 
educatiu que s’han posat de manifest en algunes entrevistes (sovint sense vincular-ho 
a ell) és el nivell de disciplina de les escoles. Algunes famílies busquen uns models 
pedagògics que posin l’accent en la disciplina, que estableixin una relació més 
jeràrquica entre professor i alumnes i adoptin ritmes de treball més exigents. I és en 
aquest punt on les referències al sistema educatiu d’origen tendeixen a aparèixer amb 
més força. La major part dels estrangers entrevistats afirmen trobar a faltar uns majors 
nivells de disciplina, tant pel que fa a la capacitat de “control” de l’escola sobre el 
comportament i les actituds dels seus alumnes; com pel que fa als ritmes d’estudi i 
aprenentatge, que consideren poc exigents. Mentre que el primer element és compartit 
per la pràctica totalitat d’entrevistats, amb independència de la seva procedència; el 
segon és més habitual entre les famílies de l’Europa de l’Est i l’Indostan (Índia, 
Pakistan i Bangladesh). Ara bé, el desig d’una major disciplina per a l’educació dels 
seus fills tampoc deriva en la tria o descart de determinats centres en tant que aquesta 
apreciació de laxitud en el terreny educatiu és percebuda com a element intrínsec de 
tot el sistema educatiu català i no exclusiva d’alguns centres. Només en alguns casos 
molt puntuals, i vinculant-lo de forma directa al nivell educatiu i als resultats escolars, 
s’aprecia una certa priorització de centres. Aprofundirem més endavant en aquest 
aspecte.  

Allá [país d’origen] se apuran más para que tú aprendas. Aquí te ponen 
la tarea y tú te apañas, allí te ponen la tarea, te hacen preguntas, te la 
revisan... es un nivel educativo allí donde tú te desarrollas más. Aquí yo 
veía que mi sobrino no... que los profesores no están tan encima 

P3-3- postobligatoris 
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Aquí educación es más débil y floja, pero estoy aquí.. pero estudio es 
más algo en India porque hijos de mis hermanos que estudian en mi 
país, saben más que mis hijos, aquí a mi hijo no le dan mucha atención” 

 
ESO-2- universitaris 

 

D’altra banda, altres elements del projecte educatiu, com pot ser l’orientació religiosa, 
són elements poc esmentats per les famílies estrangeres, fins i tot per aquelles amb 
una clara adscripció religiosa. I és que, rere la religió hi ha un element amb major pes 
en l’elecció: la titularitat. Per a aquells pares sense recursos per a optar a l’escola 
concertada, el caràcter laic de l’escola pública no és contemplat com a problema, en 
tant que és l’única opció factible. I, en sentit contrari, la voluntat d’escolaritzar el fill en 
una escola concertada (sovint la més propera al domicili) relega el tarannà religiós del 
centre a un segon ordre. Per la seva part, els centres religiosos amb un volum 
important d’alumnat d’altres confessions tendeixen a oferir un ensenyament menys 
marcadament catòlic i, fins i tot, hi ha famílies religioses no catòliques que afirmen 
sentir-se millor acollides en un centre catòlic que en un centre públic laic.  

No, no… nosotros no tenemos problema con la religión, claro, vaya a 
ser, si le dan una clase de catolicismo y esas cosas, normal, no? Pero 
de ahí no pasa, además es muy pequeño para esas cosas. Nosotros 
fuimos a ver esos tres colegios y nos gustó. 

P3-19- postobligatoris 
 
No queremos pública porque mi hermano lleva turbante y hemos tenido 
problemas en pública, en cambio en privada no hay este problema. Aquí 
hemos explicado todo, en cambio antes en una pública que íbamos 
antes, todos se reían de él 

ESO-5- postobligatoris 

 

5.5.2 Qui s’encarrega d’ensenyar? La qualitat del professorat 

Abordar la rellevància que la qualitat o el perfil del professorat exerceix sobre la tria de 
centre per part de les famílies requereix d’un doble nivell d’anàlisi: la contraposició 
entre criteri de tria i criteri de descart, d’una banda, i el contrast entre allò teòric i allò 
pràctic, de l’altra.  

L’anàlisi quantitatiu en negatiu, és a dir, com a motiu de descart (Taula 17), presenta la 
baixa qualitat del professorat com un dels principals criteris assenyalat per les famílies 
a l’hora de rebutjar l’escolarització del seu fill en un determinat centre. Una 
aproximació en base als perfils de famílies segons procedència posa, però, de 
manifest algunes diferències, essent aquest factor marcadament més assenyalat per 
famílies autòctones que estrangeres de països amb IDH mitjà o baix.  

Taula 17. El pes del professorat com a factor de descart 

  
Estat 

espanyol 
IDH Alt 

IDH mitjà o 
baix 

Total 

Accés a P3 62,2% 65,7% 50,1% 60,9% 

Accés a ESO 59,7% 61,2% 40,6% 57,6% 
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L’anàlisi estadístic i les diferències detectades entorn al cos docent com a element que 
introdueix alguns centres educatius en la llista de possibles opcions per a les famílies 
enquestades i relega d’altres com a opcions no factibles deriven en una hipòtesi que 
serà complementada tot seguit amb les conclusions extretes de l’anàlisi qualitatiu: cap 
pare –independentment del seu perfil instructiu- no està disposat a portar la seva 
descendència a centres on s’observi una baixa qualitat docent però, alhora, les 
famílies no detecten grans diferències entre el professorat de diverses escoles, de 
forma que aquest criteri perd força com a element final d’elecció, tal i com s’observa en 
la taula 18. 

Taula 18. El pes del professorat com a factor de tria 

  
Estat  

espanyol 
IDH Alt 

IDH mitjà o 
baix 

Total 

Accés a P3 9,5% 13,9% 8,8% 9,6% 

Accés a ESO 9,8% 11,6% 5,5% 9,4% 

 

Tal i com anunciàvem a l’inici d’aquest apartat cal fer, doncs, una segona lectura, en 
aquest cas lligada a la diferència entre allò desitjat i allò factible. Aquesta segona 
lectura deriva de la contraposició entre els resultats obtinguts en l’anàlisi quantitatiu 
(en positiu i en negatiu) i la informació recollida a través de les entrevistes a les 
famílies estrangeres. Mentre que en el primer, com hem apuntat prèviament, la qualitat 
del professorat apareix com un element important per a descartar escoles; en l’anàlisi 
qualitatiu les referències són menys freqüents i, en molts casos, inexistents. El contrast 
entre aquestes dues vies d’anàlisi té el seu origen en la distància existent entre allò 
desitjat en abstracte, és a dir, segons els principis que guien l’elecció de centre de les 
famílies; i allò possible a nivell pràctic, és a dir, la informació a què tenen accés les 
famílies durant el procés d’elecció de centre. Sembla obvi que les famílies valorin la 
qualitat del professorat i, per tant, no estiguin disposades a escolaritzar els seus fills en 
centres on el professorat no acompleixi els nivells desitjables. Al cap i a la fi, la 
implementació del projecte educatiu, la transmissió del coneixement i la cura dels 
infants són responsabilitat del cos docent. Per tant, davant la pregunta de quins motius 
farien descartar algun tipus de centre, la qualitat del professorat és de les més 
assenyalades. 

Ara bé, en el pas de la teoria a la pràctica les famílies es troben amb una important 
dificultat: com conèixer la qualitat del professorat? Davant la impossibilitat de tenir 
accés a aquesta informació, la qualitat del professorat perd força tant com a criteri de 
tria com a criteri de descart en el posicionament dels pares davant els centres 
educatius. Són habituals les referències al professorat com a un element desconegut 
al qual només es té accés un cop que el fill ha estat acceptat en un centre i, per tant, 
s’ha fet la primera reunió informativa del curs per als pares. Hem de tenir present que 
les fonts d’informació de les famílies en poques ocasions permeten obtenir informació 
objectivable respecte la qualitat docent. L’accés de molts pares a les característiques 
dels centres es limita a la informació proporcionada per les pròpies escoles en la 
jornada de portes obertes i/o aquella altra provinent de famílies que estan 
escolaritzades en el centre, essent difícil doncs obtenir referències objectives sobre el 
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professorat. El màxim a què poden aspirar els pares és a formar-se una impressió, una 
intuïció, fonamentada en l’organització de la presentació i el desenvolupament de la 
jornada de portes obertes, elements poc vinculats a la capacitat docent real del 
professorat.  

 
Lo ideal es escuela con profesores buenos, hay niños bien, profesora 
ayudar mejor y escuchar a nosotros que no hablar catalán. 

 
ESO-4- obligatoris 

 
Ojalá pudiera conocerlos antes de elegirlo, entonces sí que eligiría y te 
diría que ya me da igual que esté lejos de casa 

ESO-1- universtaris 

 
Explican todo, explican lo que van hacer” (...) “la manera que explican, 
que hablan contigo como si fueran una persona normal, son muy 
cercanos contigo, explican, cuanto hay algo llaman, etc..  

 
ESO-6- universitaris 

 

L’excepció a allò acabat d’exposar la trobem en els casos que els pares tenen 
coneixement previ del centre, bé per haver estat escolaritzats en el mateix, bé per tenir 
algun familiar directe escolaritzat en el centre. Entre aquestes famílies el professorat 
és referenciat amb major freqüència. Podem afirmar, doncs, que el professorat torna a 
adquirir rellevància com a factor de tria escolar en el moment que la informació sobre 
el professorat està a l’abast de les famílies. Ara bé, aquest criteri actua com 
confirmació de l’elecció realitzada, no es tracta tant d’un criteri de priorització sinó més 
aviat de reafirmació de l’elecció feta. 

Eso sí lo pregunto y me dicen que de ahí salen muy bien preparados los 
alumnos. Es que en casa no tenemos tiempo y en la privada los 
profesores dan más, ayudan más a niños 

ESO-5- postobligatoris 
 

5.5.3 A tot arreu s’aprèn igual? El pes de l’escola en els resultats acadèmics 

Una primera aproximació als resultats acadèmics com a motiu per a triar un centre 
escolar ens permet observar que no és un criteri de tria prioritari (essent una categoria 
minoritària en comparació amb altres de les tractades en aquest informe) i alhora 
evidencia dues tendències. D’una banda, aquest és un factor de major pes en l’accés 
a l’ESO que a l’inici de l’educació universal. La consideració que l’educació secundària 
precedeix el moment de tria de l’itinerari acadèmic i/o professional, alhora que l’accés 
a P3 s’observa com una etapa formativa de poc valor curricular porten les famílies a 
valorar els resultats acadèmics en major mesura a mida que s’avança en l’itinerari 
escolar. Així, mentre que el 16% de les famílies enquestades han assenyalat els 
“resultats acadèmics” com a criteri de tria, només el 9% dels pares que escullen escola 
primària han assenyalat aquesta mateixa categoria.  D’altra banda, la taula 19 ens 
permet observar algunes diferències entre els col.lectius segons procedència: el 9,6% 
de les famílies autòctones que accedeixen a P3 afirmen que els resultats acadèmics 
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són un factor de tria de centre; mentre que només el 6,2% de les famílies estrangeres 
de països amb IDH mitjà o baix opinen el mateix. La distància s’eixampla en el cas de 
l’accés a l’ESO, on un 17% dels autòctons han assenyalat els resultats acadèmics com 
a factor de tria, pràcticament 6 punts percentuals més que en el cas dels estrangers de 
països amb IDH baix o mitjà. En qualsevol cas, els percentatges són molt més reduïts 
que els observats per a la resta de factors de tria i de descarts, alhora que les 
diferències segons procedència són també menors, tal i com posen de manifest els 
resultats de les regressions logístiques (Taules annex I).  

Taula 19. El pes dels resultats acadèmics com a factor de tria 

  
Estat  

espanyol 
IDH Alt 

IDH mitjà o 
baix 

Total 

Accés a P3 9,6% 8,1% 6,2% 9,1% 

Accés a ESO 17,0% 19,4% 11,5% 16,4% 

 

Al llarg de les entrevistes a famílies estrangeres, els resultats acadèmics de les 
escoles apareix majoritàriament com un criteri de poc pes a l’hora d’escollir centre. El 
discurs d’aquestes famílies atorga importància als resultats escolars però tendeixen a 
considerar que aquests no són causats pel centre escolar en ell mateix sinó per altres 
característiques com la personalitat del propi fill.  

Aquests posicionaments tenen un fort component psicologista, en base al qual s’entén 
que les possibilitats d’èxit o fracàs escolar dels alumnes depenen de forma gairebé 
exclusiva de les seves capacitats i aptituds. Des d’aquest punt de vista, es relativitza 
amb força el poder de les escoles o instituts per exercir un rol determinant en el 
progrés escolar d’infants i adolescents, així com en la conformació de les seves 
aspiracions formatives a curt i llarg termini.  

La meva filla no va bé, no puc dir que és culpa de l’escola o dels 
professors, és que la meva filla li costa, té menys ritme 

P3-6- obligatoris 

 
Es que depende más del alumno que de la enseñanza, porque el 
alumno si no quiere estudiar..., aunque el profesor esté ahí, pues no... 

 
ESO-1- universitaris 

 
Si el estudiante va a estudiar, en una escuela buena o mala hace lo 
mismo 

P3-2- postobligatoris 
 
Yo creo que eso depende más del niño. Si el niño tiene ganas de 
aprender o de salir adelante, todo depende del niño 

P3-4- obligatoris 

 

Per a aquestes famílies, hi ha escoles més “bones” que altres, però això no interfereix 
significativament en les actituds i en les aptituds acadèmiques de l’infant. De la 
mateixa manera que hem exposat en relació a altres criteris, finalment es tria entre 
escoles percebudes com a diferents, no entre escoles percebudes com a desiguals, 
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cosa que provoca un cert relaxament del nivell de problematització i d’angoixa en el 
procés de tria escolar. A diferència del que observàvem en una altra recerca (Alegre et 
al., 2010) referent a famílies autòctones, entre els estrangers no s’observen grans 
diferències segons capital instructiu respecte a aquest plantejament. És segurament 
un menor coneixement del sistema educatiu d’acollida i la manca de referències 
(especialment negatives) allò que explica una major despreocupació durant el procés 
de tria, fent que aquest posicionament sigui majoritari entre les famílies estrangeres, 
malgrat haver algunes excepcions que comentarem més endavant. 

Les escoles són totes bones, totes ensenyen bé 
P3-6-obligatoris 

 
En realidad no nos importa tanto, no por ahora, no sé, nosotros venimos 
desde México y allá si notas mucho la diferencia del sistema educativo, 
pero aquí no se nota tanto, tratan igual a todos…  

P3-23- universitaris 
 

En el context dels valors del terreny pedagògic, apareix amb recurrència la 
contraposició entre el sentit més lúdic, no problematitzat, de l’escolarització infantil, i la 
necessitat d’assegurar un sentit més centrat en el control conductual i en l’exigència 
acadèmica en les etapes de l’educació secundària. En el pas a l’educació secundària 
se cerquen contextos escolars amb un “clima” determinat, on tant el perfil de la 
composició social com el nivell de disciplina de l’escola n’assegurin una conducció 
controlada d’aquestes aptituds, tal i com hem exposat en els apartats anteriors. Convé 
remarcar que en aquests casos la distinció es presenta entre privada i pública, no 
entre projectes pedagògics diferents. 

En el parvulario no importaba eso, porque lo importante es que jugaran. 
Pero ahora yo ya le digo que se ponga a estudiar. Porque le gustan 
mucho las matemáticas y el arte y no sé entonces porqué se definirá. 

 
ESO-12- potobligatoris  

 
No lo pregunto, ahora con dos años, no es algo que me obsesione. Si 
veo que en la primaria en la pública su rendimiento no es bueno... pues 
me planteo una concertada de cara a la ESO. La primaria... la ESO ya 
tiene que pensar en lo que va a hacer 

P3-1- postobligatoris 
 

 
Val a dir que la desproblematització dels terrenys pedagògic i/o social de 
l’escolarització infantil es relaciona també amb la possibilitat percebuda de fer 
reversible la decisió presa en relació a la tria d’escola abans que sigui “massa tard”. 
Aquesta noció de reversibilitat deslliura, així, d’una part important de les pressions 
derivades de l’anticipació de les problemàtiques que poden arribar a associar-se als 
processos escolars viscuts en les etapes adolescents. 

Según tú ves a tu hijo, con sus deberes, con su tarea, tú te das cuenta si 
vale la pena que tú hijo continúe ahí o no. Antes lo sabes pues si 
preguntas a otras personas, aquí mismo a otros padres que te dicen. 

 
P3-3- postobligatoris 
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Com apuntàvem amb anterioritat, un petit grup de famílies manifesten una gran 
preocupació pels resultats escolars del centre, tot considerant que les actituds i 
aptituds dels seus fills seran influenciades per les característiques pedagògiques i 
socials dels centres als que assisteixen o poden assistir. Aquest plantejament deriva 
en una major preocupació per triar una escola que maximitzi les potencialitats de 
l’infant des de ben petit. Es perceben diferències importants, i la tria no es produeix 
entre escoles diferents sinó entre escoles desiguals. Si bé no sempre es té capacitat 
per discernir els factors escolars que, tant en l’àmbit pedagògic com en el de la 
composició social, generen desigualtat, es té la percepció que hi ha opcions escolars 
més avantatjoses i d’altres més perjudicials per als infants. Es tracta, generalment, de 
famílies estrangeres que dipositen en el sistema escolar grans expectatives d’ascens 
social per als seus fills i que, en moltes ocasions, vinculen el rendiment escolar dels 
centres a la seva composició social i/o titularitat.  

En este barrio hemos visto que esta escuela es mejor de nivel que otras 
escuelas porque hay otra escuela y niños de aquí saben artículos 
masculí, femení, lectura está mejor para niños. Mi hija que está en P3 
sabe dilluns, dimarts... y hasta el 30, está mejor, a mí y a ella nos gusta 
porque el nivel es más alto como nosotros queremos 

ESO-4- obligatoris 
 
Eso sí lo pregunto y me dicen que de ahí salen muy bien preparados los 
alumnos. Es que en casa no tenemos tiempo y en la privada los 
profesores dan más, ayudan más a niños. Yo creo que depende de niño 
pero también de profesores 

ESO-5- postobligatoris 
 
Porque el niño así aprendre. En cuanto el nivel es bajo, el niño no 
aprende (...) Si el nivell del colegio es bajo, y el niño no quiere 
aprender... 

ESO-6- universitaris 
 

En prendre consciència d’aquesta lògica desigual de l’oferta es pren consciència, 
alhora, de la lògica competitiva de la tria escolar, motivant la necessitat de conèixer a 
fons el camp de joc per poder articular estratègies que garanteixin l’obtenció d’una 
posició avantatjada (o si més no, evitar les posicions més negatives). Ara bé, les 
limitades fonts d’informació estratègica de què disposen moltes famílies estrangeres, 
fan que aquesta consciència de competitivitat derivi en una certa angoixa.   

Cuál es la escuela famosa de donde salen para médicos, ingenieros... 
cuál es? Es la que yo quiero, tú sabes cuál es? 

ESO-2- universitaris 

 
Cal advertir que entre el primer grup de famílies, aquell que no atorga especial 
importància als resultats acadèmics de l’escola, hi ha consciència –si més no en 
alguns casos- de l’existència d’aquest segon grup de famílies. No obstant, es tendeix a 
considerar que és una preocupació excessiva i, sobretot, a vincular-la a la voluntat 
d’aquestes famílies (siguin autòctones o estrangeres) de no compartir aula amb 
alumnat immigrat.  
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La gente dice esta escuela es mejor o peor... aquí hay muchos 
inmigrantes y la gente dice pues aquí van más o van menos pero yo... es 
que no sé... creo que cada quien va a su rollo. En la reunión una madre 
sí que sacó el tema y dijo “aquí hay muchos inmigrantes y tendrían que 
repartirse". No sé, a lo mejor influye o a lo mejor no, yo no lo sé 

 
P3-1- postobligatoris 
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6. Reflexions finals  

Tenint en compte els principals arguments desenvolupats al llarg d’aquest informe, 
queda clar que les famílies, emplaçades ja al moment de prendre decisions, parteixen 
de posicions desiguals. No hem deixat d’insistir en la tesi que l’abast estratègic 
associat a la pràctica efectiva de tria escolar per part de les famílies depèn en gran 
mesura del seu nivell de coneixement del camp de joc (sistema de baremació, centres 
disponibles i característiques d’aquests), coneixement que al seu temps depèn de l’ús i 
rendibilització d’uns i altres canals d’accés a la informació.  

Així doncs, a l’hora d’analitzar les estratègies dutes a terme per part de les famílies, 
s’han de tenir en compte tant els seus recursos propis (capacitat per entendre les 
normes del “joc”, capacitat per avaluar els riscos de la priorització de les opcions, etc.) 
i les seves prioritats (quin tipus d’elements valoren quant a l’escola que desitgen per al 
seu fill/a) així com els elements que es problematitzen (o no) durant el procés de tria 
escolar.  

Una primera anàlisi de les entrevistes realitzades als diferents pares i mares posa de 
manifest les desigualtats existents respecte l’aproximació al procés d’elecció de centre 
relacionades amb la procedència de les famílies, independentment del seu capital 
instructiu. Les famílies estrangeres tendeixen a prioritzar les seves opcions tenint més 
en compte les pròpies preferències quant a les característiques del centre que no pas 
analitzant les opcions reals de poder accedir a un determinat centre; cal matisar, però, 
que en molts casos aquestes famílies opten per centres on la disponibilitat de places 
és elevada, fet que condueix a una menor problemàtica per prioritzar les opcions. Així 
doncs, les estratègies dissenyades per aquestes famílies són en termes generals poc 
sofisticades, fet que les situa en una posició desplaçada en les lògiques competitives 
generades al voltant de l’elecció de centre. Aquesta dinàmica és compartida per les 
famílies autòctones amb capital instructiu baix, mentre que la tria dels pares i mares 
amb un capital instructiu elevat (estudis postobligatoris i universitaris) combina 
l’adequació de les característiques del centre a les seves prioritats i les probabilitats 
“reals” de poder entrar a aquell centre escola, elaborant així estratègies d’elecció de 
centre més reflexionades i complexes. Cal destacar, a més, que aquestes estratègies 
de famílies autòctones amb capital instructiu elevat es desenvolupen amb especial 
força com a mecanisme per a descartar o evitar determinats centres degut a la 
percepció d’aquests com a inadequats per a satisfer els seus interessos; estratègies 
que deriven en importants conseqüències socials, tal i com apuntarem més endavant.  

Destacàvem al marc teòric d’aquesta recerca, l’existència en la literatura (internacional 
però també la desenvolupada en estudis per al cas català) d’un grup de famílies 
catalogades com a “desplaçades”7 o “disconnected”8, és a dir, de famílies que 
romanien al marge de la competència que el procés de tria escolar generava entre 
altres famílies. Alhora, la recerca que precedeix a aquest treball apuntava la intuïció 
que les famílies immigrades responen majoritàriament a aquest perfil de famílies que 

                                            
7 Alegre et al (2010) 
8 Ball et al (1996) 
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es mantenen al marge de les lògiques d’elecció de centre en què altres famílies 
sembla que s’insereixen amb especial força. De forma més concreta, l’anàlisi 
estadístic recollit a Alegre et al (2010) posava de manifest que del conjunt de famílies 
enquestades que responien al perfil de famílies desplaçades, les estrangeres 
constituïen el grup majoritari, essent el 9% de països amb IDH elevat i el 48,6% de 
països amb un IDH mitjà o baix.  

Els resultats d’aquesta investigació, focalitzada ara en famílies estrangeres –amb 
diversitat de capitals instructius- ens permet corroborar aquelles primeres conclusions. 
El treball de camp qualitatiu ha posat de manifest com una àmplia majoria de les 
famílies entrevistades ha començat a pensar en la tria d’escola poc abans de l’inici del 
període de preinscripció, alhora que no coneix del tot ni els criteris de puntuació ni les 
escoles on s’obté màxima puntuació per proximitat. Es tracta de famílies que viuen a 
distància el procés viral de preocupació per l’elecció escolar que s’observa, 
principalment, entre les famílies autòctones de capital instructiu elevat. El “virus” de la 
preocupació per l’elecció escolar o fins i tot podríem dir, el seu nivell de virulència es 
“contagia” a mida que les famílies perceben de forma evident que aquesta preocupació 
pren força en el marc del seu entorn social de referència significativa, per les seves 
xarxes de quotidianitat. És per això que la preocupació per l’elecció de centre 
s’observa només entre les famílies estrangeres amb major temps d’estada a 
Catalunya, moltes d’elles quan accedeixen a l’educació secundària, i sempre en grau 
molt inferiors als detectats entre les famílies autòctones. Tot plegat no vol dir que les 
famílies que s’inclouen dins d’aquesta categoria no donin importància a l’educació que 
puguin rebre els seus fills. El desig que els fills disposin d’un ampli ventall 
d’oportunitats educatives no és prerrogativa de les famílies més intruïdes, ni tampoc de 
les famílies autòctones. El punt de partida que caracteritza les famílies “desplaçades”, i 
que alhora les diferencia de la resta, és el fet de no incorporar la preocupació pel 
centre concret on s’escolaritzi el fill dins la problematització general de la importància 
de la seva educació escolar. 

I això deriva del fet que aquestes famílies senten haver de triar no entre escoles 
desiguals, sinó entre escoles diferents, és a dir, centres amb  característiques que no 
són percebudes com a condicionants de les oportunitats educatives dels seus fills. 
Tres tesis actuen com a explicacions parcials d’aquest fenomen: d’una banda, el 
desconeixement del sistema educatiu i de la seva oferta escolar. En segon terme, la 
comparació amb els sistemes educatius d’origen i l’observació per part de les famílies 
estrangeres d’uns nivells més elevats de recursos en els centres educatius catalans i, 
per tant, la consideració que es tracta totes elles d’escoles de qualitat. I, finalment, els 
diferents pesos que aquestes famílies atorguen als processos d’influència de la 
socialització escolar i familiar sobre les oportunitats educatives dels fills, en tant que 
pensen que són les característiques personals dels infants i adolescents les que 
marcaran el seu èxit o fracàs acadèmic.   

En conseqüència són pocs els estímuls que poden pressionar aquestes famílies, ja 
sigui en moment d’accedir a P3 com de transitar a l’educació secundària, vers la cursa 
per assolir una bona posició competitiva, tant en el terreny del coneixement sobre les 
regles i les opcions que disposa el camp de joc, en l’accés i explotació de les vies 
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formals i informals d’accés a la informació, com en aquells moments on s’articulen 
pràctiques específiques dirigides a garantir la consecució d’una bona tria d’escola. 
Però, fins i tot quan alguns pares estrangers plantegen la seva preocupació pel centre 
a triar, quan afirmen observar desigualtats entre centres i, per tant, es plantegen 
escollir l’escola o institut que maximitzi les possibilitats educatives dels seus fills; sovint 
la seva manca de xarxes informades, el seu baix coneixement de l’estructura i oferta 
educativa existent i les dificultats per a entendre i comprendre els mecanismes i les 
estratègies d’elecció de centre, els aboca a una situació de desigualtat respecte a les 
famílies autòctones de capital instructiu elevat.  

Tant en el cas de les famílies estrangeres que no problematitzen la tria, com entre 
aquelles altres que mostren una major preocupació per aquest procés, la proximitat de 
l’escola o institut al domicili es configura com el factor preeminent de l’elecció, tot i que 
el significat de la proximitat és més o menys ampli en funció de la família. En qualsevol 
cas, la proximitat escola-domicili ha estat freqüentment i intensament defensada per 
diferents experts en matèria educativa, a causa dels valors de comunitat que d’ella en 
deriven. Ara bé, tal i com posen de manifest altres estudis, la vinculació escola-domicili 
combinada amb l’elevada segregació residencial actualment existent en les nostres 
ciutats, desemboca en una reproducció a nivell escolar d’aquesta segregació, escenari 
que té el seu màxim exponent en la configuració de les anomenades “escoles gueto”.  

Però sovint la segregació escolar supera, i amb escreix, la segregació residencial. En 
altres paraules, en barris amb una certa composició social heterogènia, s’observen 
dinàmiques homogeneïtzadores pel que fa al perfil social de l’alumnat de les seves 
escoles. Diverses són les possibles causes però en destaca el pes de les diferents 
dinàmiques d’elecció de centre per part de les famílies autòctones i estrangeres. I és 
que, la tendència majoritària observada entre les famílies estrangeres entrevistades a 
escollir el centre més proper al domicili, combinada amb una major mobilitat per part 
de les famílies autòctones de perfil instructiu elevat, comporta la concentració de 
població estrangera (i de població autòctona de perfil instructiu baix) en uns 
determinats centres; mentre que les famílies autòctones de perfil instructiu alt opten 
per allunyar-se’n en la cerca d’un centre amb altres característiques. De la mateixa 
manera, la voluntat expressada per les famílies autòctones d’evitar algunes escoles 
amb perfils socials determinats (especialment aquells centres amb elevats 
percentatges d’alumnat estranger) combinada amb la no problematització i fins i tot 
preferència per aquests centres per part de les famílies estrangeres incideixen en les 
lògiques de concentració ja esmentades.  

Tot plegat ens porta a afirmarque l’escalada competitiva que desencadena el procés 
de tria de centre escolar no afecta al conjunt de famílies amb la mateixa força. No ens 
estem de recordar que són moltes les famílies que romanen alienes als camps de joc 
de l’elecció escolar i a les lògiques de lluita que els articulen. I dins d’aquestes són 
especialment presents les famílies immigrades, amb independència de la seva 
procedència i del seu capital instructiu. I és que, segons hem comprovat, el nivell de 
distància o penetració de les famílies en aquests camps es troba clarament en relació 
amb la seva posició en l’estructura social.  
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A diferència del que succeeix en altres espais de competició, les desigualtats existents 
entre les posicions estratègiques de les diferents famílies, més específicament, el fet 
que una part significativa d’elles es mantingui en posicions de desplaçament, facilita 
que determinats actors mantinguin el control sobre les eines necessàries per reproduir 
les seves posicions privilegiades en el camp de l’elecció escolar. En altres paraules, la 
cursa competitiva pròpia d’aquest camp es troba constantment estimulada per la 
presència d’un sector de famílies que tenen clar a què juguen i que sempre, o gairebé 
sempre, aconsegueixen allò que volen. 

I és en aquest escenari i amb aquestes relacions de força desiguals en què s’han 
d’emmarcar les propostes que, des de diferents sectors, defensen i reclamen un 
increment en la llibertat d’elecció de centre per part de les famílies. Tal i com han posat 
de manifest altres recerques ja esmentades i en base al resultats del treball de camp –
tant quantitatiu com qualitatiu- que fonamenta aquesta investigació; els contextos on 
s’amplien els marges d’elecció per part de les famílies reverteixen en l’increment 
paral·lel de les distàncies entre escoles pel que fa al perfil del seu alumnat, observant-
se de forma més clara la guetització de determinats centres. 
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7. Apartat propositiu   

Hem exposat al llarg d’aquest informe de forma reiterada aquells elements del procés 
d’elecció de centre per part de les famílies estrangeres que semblen apuntar 
importants desigualtats respecte a les famílies autòctones a l’hora de triar escola i que, 
alhora, ajuden a entendre les lògiques que reforcen la segregació escolar –causada a 
més per altres processos que no són objecte d’aquesta investigació (segregació 
residencial, marc normatiu de l’elecció de centre, efecte fugida per part de les famílies 
autòctones...).  

Les aportacions propositives que segueixen a aquestes línies tenen per objectiu reduir 
la segregació escolar –i, especialment, la guetització de determinats centres- a partir 
del treball sobre la demanda de places per part de les famílies. Ara bé, aquestes 
propostes s’han d’emmarcar en una política pública clarament adreçada a la 
consecució d’un mapa escolar més equitatiu pel que fa a la cerca d’una igualtat 
d’oportunitats reals per a tots els infants en edat escolar. En altres paraules, aquestes 
propostes s’han d’entendre com a elements complementaris i no com a polítiques 
centrals.  

En primer lloc, i tal com apuntàvem en un altre article (Benito et al, 2010), és necessari 
fer de les Oficines Municipals d’Escolarització o Regidories d’Educació espais 
d’orientació de la demanda de les famílies menys informades; amb l’objectiu 
d’equiparar l’accés a la informació de totes les famílies. Davant l’evident distància 
entre famílies segons procedència (i capital instructiu) pel que fa al coneixement, fóra 
oportú crear espais i/o dinàmiques d’informació a la famílies més desavantatjades, tant 
pel que fa a l’oferta de centres com a les estratègiques a seguir per a maximitzar les 
seves opcions d’accés.  

Vinculat a aquest primer punt, creiem necessari que des dels diferents organismes 
públics amb què entren en contacte les famílies immigrades es realitzi una identificació 
de les famílies amb nens menors de tres anys i es derivin a l’Oficina Municipal 
d’Escolarització o Regidoria d’Educació per a la posada en contacte d’aquestes 
famílies amb el sistema educatiu, en general, i l’oferta escolar, en particular.  

En segon terme, creiem equivocades les polítiques adreçades a l’increment de la 
capacitat de les famílies per a escollir escola, en tant que, com s’ha posat de manifest, 
aquesta llibertat és només emprada per un determinat perfil de famílies; de forma que 
es produeix un increment de les distàncies entre aquestes i el gruix de famílies sense 
recursos (cognitius, econòmics...) per fer una tria més estratègica. L’objectiu de la 
política pública no hauria de ser facilitar a les famílies l’escolarització en els millors 
centres sinó assegurar una màxima qualitat a tots ells, per tal que la tria de centre es 
produeixi efectivament entre centres diferents i no desiguals. 

En tercer lloc, la recerca ha posat de manifest la importància que les famílies 
estrangeres atorguen a la proximitat; de forma que les dinàmiques de redistribució 
d’immigrants no semblen adequar-se als interessos d’aquestes famílies. És, per tant, 
necessari treballar amb propostes d’equilibri en la distribució de l’alumnat que tingui en 
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compte la proximitat. Hem apuntat també la importància que aquest factor de tria 
adquireix entre aquelles famílies que no problematitzen la tria escolar. No som 
partidaris de despertar entre aquestes famílies la necessitat d’evitar determinats 
centres; però en tant que la població autòctona està desenvolupant estratègies de 
fugida i són molts els efectes negatius que aquests processos tenen sobre la cohesió 
social i la integració de la població immigrada, creiem necessari iniciar programes 
adreçats a la frenada de l’efecte fugida per part de la població autòctona i/o 
incrementar la voluntat de mobilitat per part de les famílies estrangeres. 

Un quart punt a treballar és la composició social dels centres. Són moltes les raons de 
benestar social que desaconsellen l’homogeneització del perfil d’alumnes escolaritzats 
en un centre escolar. En el cas de l’elecció de centre hem observat dos fenòmens a 
tenir presents en l’elaboració d’una política pública: d’una banda, la problematització 
de la composició social dels centres només per part d’aquelles famílies amb major 
voluntat de mobilitat social i, de l’altra, la consciència de bona part de les famílies 
estrangeres de saber-se no volgudes com a companys d’escola per part de les 
famílies autòctones. Tots dos processos apunten a una clara fractura social, amb 
components xenòfobs, que hauria de ser objecte d’atenció per part de l’administració 
pública. 

Per últim, és important tornar a insistir que, malgrat l’objecte d’estudi d’aquesta recerca 
ha estat el procés d’elecció de centre per part de les famílies estrangeres, la 
concentració escolar de les famílies immigrades procedents de països empobrits és 
només una part dels problemes de segregació escolar que afecten la nostra xarxa 
escolar. Tot i passar més desapercebuda, la segregació escolar segons el capital 
instructiu de les famílies afecta al conjunt de la xarxa escolar amb major intensitat que 
no pas la segregació segons la procedència, i és justament aquesta segregació de 
caràcter més estructural la que presenta uns majors riscos en el terreny de l’equitat 
educativa i, conseqüentment, cal abordar de forma prioritària.  

 

 

 

 



L’elecció de centre en famílies d’origen 
immigrat a la ciutat de Barcelona  

 

 63

8. Bibliografia 

Alegre, M.A. (2007) Geografies adolescents a secundària. Posicionaments culturals i 
relacionals dels i les joves d’origen immigrant. Barcelona: Secretaria General 
de Joventut, Generalitat de Catalunya, Col. Estudis 20. 

Alegre, M.A., Benito, R., González, S., i Chela, X. (2010) Les famílies davant l’elecció 
escolar. Dilemes i desigualtats en la tria de centre a la ciutat de Barcelona. 
Barcelona: Mediterrània, Col. Polítiques 72. 

Alegre, M.A., Benito, R. i González, S., (2006) Immigrants als instituts: l’acollida vista 
pels seus protagonistes. Barcelona: Mediterrània, Col. Polítiques 55. 

Andersen, S.C. and M.T. Thomsen. (2011). “Policy Implications of Limiting Immigrant 
Concentration in Danish Public Schools.” Scandinavian Political Studies 34 (1): 
27-52. 

Andre-Bechely, L. (2005). Could It Be Otherwise? Parents and the Inequities of Public 
School. New York: Routledge 

Archbald, D. (1998).Magnet schools, voluntary desegregation, and public choice 
theory: Limits and possibilities in a big city school system. Madison, WI: 
University of Wisconsin Press.  

Armour, D.J., and Peiser, B.M. (1998). “Interdistrict choice in Massachusetts”. In P.E. 
Peterson and B.C. Hassel (Eds.), Learning from school choice (pp.157-186). 
Washington, DC: Brookings Institution Press. Godwin, Kermerer & Martinez, 
1998;  

Ball, S.J. 2003. Class Strategies and the Education Market. Londres: Routledge 
Falmer. 

Ball, S.J., and C. Vincent. (1998). ‘I heard it in the grapevine’: ‘Hot’ knowledge and 
school choice. Journal of Education Policy 11, no. 1: 89-112. 

Ball, S. J., Bowe, R. & Gewirtz, S. (1996) School choice, social class and distinction: 
the realization of social advantage in education, Journal of Education Policy, 
11(1), 89–112. 

Benito, R. & Alegre, M.A. (2012) The changing patterns of individual and school effects 
on educational transitions. Evidence from Catalan data (Spain). Educational 
Research, 54(1), 65-87. 

Benito, R.; González, Sh. (2010). De l'aula d'acollida a l'aula ordinària. Orientacions 
per a la transició. Barcelona: Informe Breu nº 28, Fundació Jaume Bofill. 

Benito, R.; González, Sh; Alegre, MA, Chela, X. (2010). “Com valoren les famílies 
estrangeres l’educació preescolar? El paper de l’educació preescolar en 



L’elecció de centre en famílies d’origen 
immigrat a la ciutat de Barcelona  

 

 64

l’increment de les oportunitats educatives per als fills i les famílies d’origen 
immigrat” a Recerca i Immigració núm.2. Barcelona: Secretaria per a la 
Immigració. 

Benito, R.; González, Sh. (2010). ”Entre el aula de acogida y el aula ordinaria: 
implicaciones en la escolarización del alumnado inmigrado” a Población 
inmigrante y escuela: conocimientos y saberes de investigación. Madrid: IFIIE- 
CREADE. 

Benito, R.; Chela, X; González, Sh. (2010). “Les Oficines Municipals d’Escolarització: 
límits i oportunitats en la distribució de l’alumnat estranger”, a Recerca i 
Immigració núm.4, editat per la Secretaria per a la Immigració de Catalunya.  

Benito, R. i Gonzàlez, I. (2007). Processos de segregació escolar a Catalunya. 
Barcelona, Editorial Mediterrània. 

Bernal, J.L. (2007). “Parental choice, social class and market forces: the consequences 
of privatization of public services in education”. Journal of Education Policy, 
20(6): 779-792. 

Carol Vincent, Nicola Rollock, Stephen Ball & David Gillborn (2012): Being strategic, 
being watchful, being determined: Black middle-class parents and schooling, 
British Journal of Sociology of Education, 33:3, 337-354. 

Choice. New York: Routledge. Hill, L. (2008). School Strategies and the ―College 
Linking� Process: Reconsidering the Effects of High Schools on College 
Enrollment. Sociology of Education 81: 53-76.  

Delgado-Gaitan, C. (1991). Involving parents in the schools: A process of 
empowerment. American Journal of Education, 100(1): 20-46.  

Denessen, Eddie, Driessena, Geert and Sleegers, Peter (2005) 'Segregation by 
choice? A study of group-specific reasons for school choice', Journal of 
Education Policy, 20:3, 347 - 368 

Goldring, E., and Hausman, C. (1999). Reasons for parental choice of urban schools. 
Journal of Education Policy, 4(5): 469-490  

Hallinan, M.T., i Williams, R.A. (1990): “Students’ Characteristics and the Peer 
Influence Process”. Sociology of Education, 63, 122-32. 

Hanushek, E.A., J.F. Kain, and S.G. Rivkin. 2002. “New evidence about Brown v. 
Board of Education: the complex effects of school racial composition on 
achievement.” NBER Working Paper 8741, Cambridge, MA, National Bureau of 
Economic Research. 



L’elecció de centre en famílies d’origen 
immigrat a la ciutat de Barcelona  

 

 65

Hoxby, C.M. 2000. “Peer Effects in the Classroom: Learning from Gender and Race 
Variation.” NBER Working Paper 7867, Cambridge, MA, National Bureau of 
Educational Research. 

Maloutas, T. (2007). “Middle class education strategies and residential segregation in 
Athens”. Journal of Education Policy, 21(1): 49-68. 

Noreisch, K. (2007). “School catchment area evasion: the case of Berlin, Germany”. 
Journal of Education Policy, 21(1): 69. 

Olmedo, A; Santa Cruz, E. (2008). “Las familias de clase media y elección de centro: el 
orden instrumental como condición necesaria pero no suficiente”. Revista de 
Profesorado, 12:2. 

Rangvid; B-S. 2010. School Choice, Universal Vouchers and Native Flight from Local 
Schools. European Sociological Review, 26(3): 319-335. 

Reese, L., Balzano, S., Gallimore, R., and Goldenberg, C. (1995). The Concept of 
Educacion: Latino Families and American Schooling. International Journal of 
Educational Research 23(1):57-81.  

Sattin-Bajaj, C. 2009. INFORMING IMMIGRANT FAMILIES ABOUT HIGH SCHOOL 
CHOICE IN NEW YORK CITY: CHALLENGES AND POSSIBILITIES. Prepared 
for School Choice and School Improvement: Research in State, District and 
Community Contexts. Vanderbilt University, October 25-27, 2009. 

Schneider, M., Teske, P., and Marschall, M. (2000). Choosing schools: Consumer 
choice and the quality of American schools. Princeton, NJ: Princeton University 
Press.  

Serra, C.; y Palaudàries, J. M. (2010). Continuar o abandonar. L’alumnat estranger a 
l’educació secundària. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. 

Stanton-Salazar, R. D. (2001). Manufacturing Hope and Despair: The School and Kin 
Support Networks of U.S.-Mexican Youth. New York: Teachers College Press. 

Suárez-Orozco, C. and Suárez-Orozco, M. M., and Todorova, I. (2008). Learning a 
New Land: Immigrant Students in American Society. Cambridge, MA: The 
Belknap Press of Harvard University. 

Teske, P., Fitzpatrick, J., and Kaplan, G. (2007). Opening Doors: Low-Income Parents 
Search for the Right School. Seattle, WA: Center on Reinventing Public 
Education, University of Washington.  

Valdes, G. (1996). Con Respeto: Bridging the Distance between Culturally Diverse 
Families and Schools: An Ethnographic Portrait. New York: Teachers College 
Press. 



L’elecció de centre en famílies d’origen 
immigrat a la ciutat de Barcelona  

 

 66

Valencia, R. R., and Black, M.S. (2002). ―Mexican Americans Don't Value Education!- 
On the Basis of the Myth, Mythmaking, and Debunking. Journal of Latinos and 
Education 1(2):81-103. 

Van Zanten, A. (2007). “Reflexividad y elección de la escuela por los padres de la 
clase media en Francia”. Revista de Antropología Social, 16: 245-278 

 

 



L’elecció de centre en famílies d’origen immigrat a la ciutat de Barcelona  

 

 67

 

 

 

ANNEX I – Regressions logístiques dels factors en la tria i descart de centre educatiu (P3 i 
ESO) 
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Taula 1. Regressions logístiques binomials dels factors prioritaris en la tria d’escola a P3 
 

 
 

Proximitat – domicili o feina Projecte educatiu Mateix centre que germà/na Equipaments - Instal·lacions 
Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar
Obligatoris 0,968 0,829 0,150 0,365 0,000 0,156 1,195 0,257 0,157 0,866 0,390 0,010 

Postobligatoris 1,338 0,001 0,087 0,604 0,000 0,084 0,981 0,832 0,091 1,061 0,520 0,092 
Universitaris ref.   ref.   ref.   ref.   

Procedència dels pares
Estrangers 1,648  0,000 0,125 0,426 0,000 0,120 0,575 0,000 0,138 0,993 0,955 0,127 
Autòctons ref.   ref.   ref.   ref.   

 
 Continuïtat a Secundària Escola Pública Amics o familiars porten els fills Perfil de famílies

Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar
Obligatoris 1,073 0,687 0,175 1,060 0,742 0,176 1,902 0,001 0,193 0,342 0,000 0,283 

Postobligatoris 1,392 0,000 0,094 1,002 0,985 0,103 1,369 0,012 0,126 0,795 0,045 0,114 
Universitaris ref.   ref.   ref.   ref.   

Procedència dels pares
Estrangers 0,430 0,000 0,160 1,953 0,000 0,125 1,851 0,000 0,149 0,492 0,000 0,193 
Autòctons ref.   ref.   ref.   ref.   

 
 Escola concertada Nivell Disciplina Professorat Nivell / resultats acadèmics 

Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar
Obligatoris 1,235 0,321 0,213 0,845 0,468 0,232 1,101 0,655 0,216 0,531 0,016 0,261 

Postobligatoris 1,132 0,310 0,122 1,274 0,040 0,118 0,904 0,441 0,131 0,721 0,011 0,128 
Universitaris ref.   ref.   ref.   ref.   

Procedència dels pares
Estrangers 0,341 0,000 0,238 1,112 0,510 0,161 1,123 0,495 0,070 0,704 0,066 0,190 
Autòctons ref.   ref.   ref.   ref.   

 
 Escola gratuïta

Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar
Obligatoris 2,468 0,000 0,244 

Postobligatoris 2,120 0,000 0,166 
Universitaris ref. 0,000  

Procedència dels pares
Estrangers 7,321 0,000 0,159 
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Autòctons ref. 0,000  

 

Taula 2. Regressions logístiques binomials dels perfils d’escola als quals no s’estaria disposat a accedir a P3 
 
 
 

Professorat de baixa qualitat Projecte educatiu Perfil d’alumnes Escola allunyada del domicili 
Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar
Obligatoris 0,628 0,002 0,147 0,335 0,000 0,149 0,764 0,068 0,148 1,657 0,001 0,147 

Postobligatoris 0,818 0,010 0,086 0,544 0,000 0,088 1,088 0,317 0,084 1,510 0,000 0,083 
Universitaris ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  

Procedència dels pares
Estrangers 0,830 0,107 0,116 0,412 0,000 0,116 0,446 0,000 0,117 1,255 0,046 0,114 
Autòctons ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  

 
 
 

Escola religiosa Disciplina rígida Disciplina permissiva Privada no concertada
Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar
Obligatoris 0,668 0,034 0,190 1,413 0,051 0,177 0,821 0,323 0,199 1,319 0,696 0,223 

Postobligatoris 0,827 0,062 0,102 1,009 0,938 0,111 0,752 0,012 0,114 1,166 0,422 0,128 
Universitaris ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  

Procedència dels pares
Estrangers 1,506 0,001 0,129 1,199 0,207 0,144 0,872 0,381 0,157 1,273 0,145 0,165 
Autòctons ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  

 

Taula 3. Regressions logístiques binomials dels factors prioritaris en la tria de centre a l’ESO 
 
 
 

Proximitat – domicili o feina Projecte educatiu Mateix centre que primària Centre Públic
Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar
Obligatoris 1,811 0,000 0,137 0,412 0,000 0,142 0,534 0,000 0,151 1,972 0,000 0,143 

Postobligatoris 1,424 0,000 0,090 0,555 0,000 0,091 0,895 0,236 0,093 1,013 0,913 0,117 
Universitaris ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  

Procedència dels pares
Estrangers 2,037 0,000 0,138 0,453 0,000 0,143 0,278 0,000 0,176 2,076 0,000 0,143 
Autòctons ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  

 
 
 

Mateix centre que germà/na Amics o familiars porten els fills Nivell / resultats acadèmics Equipaments - Instal·lacions 
Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar
Obligatoris 1,209 0,213 0,153 1,908 0,000 0,159 0,512 0,000 0,190 1,197 0,297 0,172 

Postobligatoris 1,041 0,707 0,107 1,450 0,001 0,117 0,824 0,080 0,111 1,424 0,002 0,115 
Universitaris ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  

Procedència dels pares
Estrangers 0,900 0,500 0,156 1,270 0,129 0,157 0,986 0,933 0,162 1,328 0,069 0,156 
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Autòctons ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  

 

 
 

Nivell Disciplina Perfil d’alumnes Escola concertada Centre amb Batxillerat
Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar
Obligatoris 1,037 0,839 0,180 0,649 0,034 0,204 0,920 0,684 0,205 1,041 0,850 0,210 

Postobligatoris 1,367 0,007 0,116 0,908 0,429 0,123 1,143 0,303 0,130 1,432 0,007 0,133 
Universitaris ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  

Procedència dels pares
Estrangers 1,571 0,003 0,154 0,596 0,013 0,209 0,589 0,018 0,224 1,257 0,213 0,183 
Autòctons ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  

 
 
 

Professorat Centre gratuït
Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar
Obligatoris 0,611 0,025 0,220 3,866 0,000 0,243 

Postobligatoris 0,896 0,400 0,130 1,872 0,003 0,215 
Universitaris ref. 0,000  ref. 0,000  

Procedència dels pares
Estrangers 0,988 0,949 0,191 4,354 0,000 0,200 
Autòctons ref. 0,000  ref. 0,000  
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Taula 4. Regressions logístiques binomials dels perfils de centre als quals no s’estaria disposat a accedir a l’ESO 
 
 
 

Professorat de baixa qualitat Perfil d’alumnes Projecte Educatiu Escola allunyada del domicili 
Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar
Obligatoris 0,622 0,000 0,133 1,153 0,285 0,133 0,326 0,000 0,139 1,863 0,000 0,133 

Postobligatoris 0,854 0,084 0,091 1,183 0,062 0,090 0,662 0,000 0,092 1,735 0,000 0,090 
Universitaris ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  

Procedència dels pares
Estrangers 0,681 0,003 0,129 0,503 0,000 0,130 0,343 0,000 0,137 1,577 0,000 0,130 
Autòctons ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  

 
 
 

Centre religiós Disciplina permissiva Centre privat no concertat Disciplina rígida
Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar
Obligatoris 0,969 0,841 0,158 0,929 0,642 0,158 1,284 0,183 0,188 1,260 0,237 0,196 

Postobligatoris 0,811 0,057 0,110 0,752 0,010 0,111 1,064 0,646 0,135 1,151 0,309 0,138 
Universitaris ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  

Procedència dels pares
Estrangers 0,775 0,123 0,165 1,037 0,815 0,155 1,416 0,048 0,176 1,596 0,008 0,175 
Autòctons ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  

 

 
 

Centre sense Batxillerat
Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar
Obligatoris 0,683 0,082 0,219 

Postobligatoris 0,965 0,790 0,133 
Universitaris ref. 0,000  

Procedència dels pares
Estrangers 1,707 0,002 0,170 
Autòctons ref. 0,000  
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ANNEX II – Els qüestionaris administrats (P3 i ESO) 

 
Qüestionari sobre elecció d’escola (P3) 

 
Aquest qüestionari forma part d’un estudi que està realitzant l’Institut de Govern i Polítiques Públiques 
(Universitat Autònoma de Barcelona) per encàrrec de la Fundació Jaume Bofill, sobre els motius i pràctiques de 
tria d’escola de les famílies residents a Barcelona. Es tracta d’un qüestionari totalment anònim i confidencial.  
 
Només amb la vostra col·laboració serà possible realitzar un estudi seriós i exhaustiu d’una qüestió que afecta 
totes les famílies amb fills en edat escolar. És per aquest motiu que us demanem que respongueu amb atenció 
les preguntes que us formulem tot seguit i ens les feu arribar en el sobre franquejat abans de 10 dies (no més 
tard del 20 de maig). 
 
Us agraïm molt sincerament l’estona que pugueu dedicar a respondre aquesta enquesta. La informació que 
n’obtinguem serà de gran utilitat per proposar millores en l’organització de l’accés als centres educatius. 
 
No oblideu, en el mapa del final del qüestionari, assenyalar el BARRI on residiu amb una creu a sobre. 
 
De nou, gràcies per la vostra col·laboració! 
  
 
1. Actualment un dels vostres fills és a punt d’entrar a P3. És el primer fill/a que ho farà? 
 

 Sí  No, tenim un altre fill(s) que ja ha passat a P3 
 
2. Quan vàreu començar a pensar en l’escola en la qual inscriure el fill/a que és a punt d’entrar a P3? 
[Marqueu amb una X només una de les opcions següents] 
 

 Durant el procés de 
preinscripció (23 de març – 
3 d’abril) 

 Des de l’inici d’aquest curs 
(setembre 2008) 

 Des del curs passat (abans 
d’estiu 2008), o abans 

 
 
3. Quins factors heu considerat  prioritaris a l’hora de triar escola?  
[Marqueu un màxim de 3 opcions] 
 

El fet de tenir amics o familiars que hi 
porten els fills 

 El fet que nosaltres hi vam estudiar 

 El seu nivell de disciplina 

 Els seus equipaments i instal·lacions 

 Que sigui una escola gratuïta 

Que tingui com a llengua vehicular una 
llengua estrangera 

El perfil de les famílies que hi porten els 
fills 

  Que sigui una escola pública 

 Que sigui una escola privada concertada 

 

Que sigui una escola privada no concertada 

La proximitat al domicili o a la feina 

 Que vagi al mateix centre que el seu germà/na 

Que sigui el mateix centre on el nostre fill/a ha 
anat a la llar d’infants 

L’alt nivell de resultats acadèmics que obtenen 
els seus alumnes 

El seu caràcter religiós 

 El seu projecte educatiu 

El seu equip de professors 

 La possibilitat de realitzar l’educació secundària 
al mateix centre
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4. Sobre quantes escoles us heu informat en les 
darreres setmanes?  
 
  
Núm.:  ___ 

5. Quantes escoles heu visitat per ajudar-vos a 
prendre la decisió? 
  
  
Núm.:  ___ 
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6. Per quins d’aquests canals us heu informat sobre les escoles? 
[Podeu marcar diferents opcions] 

 

A través de l’escola bressol / llar d’infants 
on actualment va el nostre fill/a 

 Adreçant-nos directament a les escoles 

Adreçant-nos directament als serveis o 
oficines municipals d’escolarització 

 A través d’Internet 

A través de la Guia de Centres Educatius 
que hem rebut (Consorci d’Educació) 

 Consultant familiars, amics i/o coneguts 

  Consultant coneguts que treballen com a 
professors 

Altres:
 __________________________________

 
 
 
7. Coneixeu els criteris de puntuació per assignar les places escolars (barems)? 
  

 No del 
tot 

 Sí, ja els coneixíem abans del procés 
de preinscripció 

 Sí, els hem conegut durant el 
procés de preinscripció 

 
 
 
8. Sabeu en quines escoles obteníeu màxima puntuació per proximitat? 
 

 No  Sí, ja les coneixíem abans del procés 
de preinscripció 

 Sí, les hem conegut durant el 
procés de preinscripció 

 
 
 
9. D’aquests escoles on obteníeu màxima puntuació per proximitat, en quantes hauríeu estat disposats a 

inscriure el vostre fill/a? 
 
 Núm.: ___ 
 
 
 
10. De totes les escoles que coneixeu, heu triat la que més us agrada? 
 

No, hem triat el centre on teníem més 
probabilitats d’entrar 

 Sí 

 
 
 
11. Dels següents perfils d’escola, n’hi ha alguns als quals NO estaríeu disposats a portar el vostre fill/a? 

[Marqueu un màxim de 3 opcions] 
 

Una escola amb una disciplina rígida 

 Una escola amb una disciplina permissiva 

 Una escola laica 

 Una escola religiosa 

Una escola pública 

 Una escola privada concertada 

Una escola amb un perfil d’alumnes que no ens 
agradi 

Una escola situada molt lluny de casa 

Una escola amb un professorat de baixa 
qualitat 

Una escola amb un projecte educatiu que no 
ens agradi

 Una escola privada no concertada 
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12. Penseu que la tria de l’escola condicionarà el futur del vostre fill/a? 
[Marqueu només una de les opcions següents] 

 

Sí, l’escola que triem condicionarà el futur del 
nostre fill/a 

No, el futur del nostre fill/a no depèn de l’escola 
que triem 

 
 
 
13. Nivell d’estudis de pare i mare:  

[Marqueu amb una X el nivell d’estudis més elevat en cada cas] 

 

Nivell d’estudis  
Mare / 
tutora 

 
Pare / 
tutor 

Primària incompleta  
 

 
 

Estudis obligatoris o fins als 16 anys (EGB, ESO, FP1, PGS...)  
 

 
 

Estudis secundaris postobligatoris a partir dels 16 anys (FP2, batxillerat, 
CFGM, BUP i COU) 

 
 

 
 

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)  
 

 
 

Estudis superiors (diplomatura, llicenciatura, doctorat)  
 

 
 

 
 
14. País de naixement: 
 

Del fill/a:         ____________________________ 

De la mare/tutora: ____________________________ 

Del pare/tutor:       ____________________________ 

  
 
15. Llengua o llengües d’ús familiar: _____________________________________ 
 
 
16. Quina escola heu triat en primera opció? 
 

 Nom del centre: ____________________________________    
 
 
17. És una de les escoles on obteníeu màxima puntuació per proximitat? 
 

Sí 

No 

No ho sé
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Assenyaleu el BARRI on residiu amb una “X” a sobre. 
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Qüestionari sobre elecció de centre de secundària (ESO) 
 
Aquest qüestionari forma part d’un estudi que està realitzant l’Institut de Govern i Polítiques Públiques 
(Universitat Autònoma de Barcelona) per encàrrec de la Fundació Jaume Bofill sobre els motius i pràctiques de 
tria d’escola de les famílies residents a Barcelona. Es tracta d’un qüestionari totalment anònim i confidencial.  
 
Només amb la vostra col·laboració serà possible realitzar un estudi seriós i exhaustiu d’una qüestió que afecta 
totes les famílies amb fills en edat escolar. És per aquest motiu que us demanem que respongueu amb atenció 
les preguntes que us formulem tot seguit i ens les feu arribar en el sobre franquejat abans de 10 dies (no més 
tard del 20 de maig). 
 
Us agraïm molt sincerament l’estona que pugueu dedicar a respondre aquesta enquesta. La informació que 
n’obtinguem serà de gran utilitat per proposar millores en l’organització de l’accés als centres educatius. 
 
No oblideu, en el mapa del final del qüestionari, assenyalar el BARRI on residiu amb una creu a sobre. 
 
De nou, gràcies per la vostra col·laboració! 
 
 
1. Actualment un dels vostres fills és a punt d’entrar a l’ESO. És el primer fill/a que ho farà? 
 

 Sí No, tenim un altre fill(s) que ja ha passat a la 
secundària 

 
 
 
2. En quin tipus d’escola es troba actualment el vostre fill/a finalitzant 6è de primària? 
 

En una escola pública 

 

 En una escola privada 
 (concertada o no concertada)

 
 
3. Quan vàreu començar a pensar en el centre de secundària en el qual inscriure el vostre fill/a? 
[Marqueu amb una X només una de les opcions següents] 
 

 Durant el procés de 
preinscripció (23 de març – 
3 d’abril) 

 Des de l’inici d’aquest curs 
(setembre 2008) 

 Des del curs passat (abans 
de l’estiu 2008), o abans 

 
 
4. Quins factors heu considerat  prioritaris a l’hora de buscar escola per al fill/a que és a punt de finalitzar 

primària? [Marqueu un màxim de 3 opcions] 
 

El fet de tenir amics o familiars que hi 
porten els fills 

 El fet que nosaltres hi vam estudiar 

 El seu nivell de disciplina 

 Els seus equipaments i instal·lacions 

  Que sigui un centre gratuït 

 Que tingui com a llengua vehicular una 
llengua estrangera 

 El perfil dels alumnes que s’hi escolaritzen 

 Que sigui una escola pública 

 Que sigui una escola privada concertada 

Que sigui una escola privada no 
concertada 

 La proximitat al domicili o a la feina 

El fet de tractar-se de la mateixa escola on 
el nostre fill/a ha fet la primària 

Que vagi al mateix centre que el seu 
germà/na 

L’alt nivell de resultats acadèmics que 
obtenen els seus alumnes 

  El seu caràcter religiós 

 El seu projecte educatiu 

 El seu equip de professors 

 La seva oferta de cicles formatius 

 La seva oferta de batxillerat 
 



 

 78

5. Anirà el vostre fill/a a la mateixa escola on ara és a punt d’acabar primària? 
 

 Sí 
 

No, el centre on va actualment 
NO té ESO. 
 

No, el centre on va actualment 
SÍ que té ESO, però el volem 
portar a un altre centre 

 
 
6. Sobre quants centres de secundària us heu 
informat en les darreres setmanes?  
 
 Núm.:  ___ 
 

7. Quants centres heu visitat per ajudar-vos a 
prendre la decisió? 
  
 Núm.:  ___ 

 
8. Per quins d’aquests canals us heu informat sobre els centres? 

[Podeu marcar diferents opcions] 
 

Adreçant-nos directament als centres de 
secundària 

Adreçant-nos directament als serveis o oficines 
municipals d’escolarització 

A través de l’escola de primària del nostre fill/a 

A través d’Internet 

A través de la Guia de Centres Educatius que 
hem rebut a casa (Consorci d’Educació) 

Consultant familiars, amics i/o coneguts 

Consultant coneguts que treballen com a 
professors 

Altres:
 __________________________________

 
 
 
9. Coneixeu els criteris de puntuació per assignar les places escolars (barems)? 
  

 No del 
tot 

 Sí, ja els coneixíem abans del procés de 
preinscripció 

 Sí,els hem conegut durant el 
procés de preinscripció 

 
 
 
10. De tots els centres que coneixeu, heu triat el que més us agrada? 
 

No, hem triat el centre on teníem més 
probabilitats d’entrar 

 Sí 

 
 
 
11. D’aquests perfils de centres de secundària, n’hi ha alguns als quals NO estaríeu disposats a portar el 

vostre fill/a? [Marqueu un màxim de 3 opcions] 
 

Un centre amb una disciplina rígida 

Un centre amb una disciplina permissiva 

Un centre laic 

Un centre religiós 

Un centre públic 

Un centre privat concertat 

Un centre privat no concertat 

Un centre amb un perfil d’alumnes que no ens 
agradi 

Un centre situat molt lluny de casa 

Un centre amb un professorat de baixa qualitat 

Un centre amb un projecte educatiu que no 
ens agradi 

Un centre sense batxillerat
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12. Penseu que la tria de centre de secundària condicionarà el futur del vostre fill/a? 
[Marqueu només una de les opcions següents] 

 

Sí, el centre que triem condicionarà el futur del 
nostre fill/a 

No, el futur del nostre fill/a no depèn del centre 
que triem 

 
 
 
13. Nivell d’estudis de pare i mare:  

[Marqueu amb una X el nivell d’estudis més elevat en cada cas] 

 

Nivell d’estudis  
Mare / 
tutora 

 
Pare / 
tutor 

Primària incompleta  
 

 
 

Estudis obligatoris o fins als 16 anys (EGB, ESO, FP1, PGS...)  
 

 
 

Estudis secundaris postobligatoris a partir dels 16 anys (FP2, batxillerat, 
CFGM, BUP i COU) 

 
 

 
 

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)  
 

 
 

Estudis universitaris (diplomatura, llicenciatura, doctorat)  
 

 
 

 
 
14. País de naixement: 
 

Del fill/a:         ____________________________ 

De la mare/tutora: ____________________________ 

Del pare/tutor:      ____________________________ 

  
 
15. Llengua o llengües d’ús familiar: _____________________________________ 
 
 
16. Quin centre de secundària heu triat en primera opció? 
 

 Nom del centre: ____________________________________    
 
 
17. Quin vincle té aquest centre de secundària amb la seva escola de primària actual? 
 

 És la mateixa escola 

És un centre diferent, adscrit a l’escola de 
primària 

És un centre diferent, no adscrit a l’escola de 
primària 
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Assenyaleu el BARRI on residiu amb una “X” a sobre. 
 
 

 
 

 



1 
 
 

La tria d’escola per part de les famílies estrangeres: una 
aproximació als processos de segregació escolar a Barcelona 
 
*Miquel Àngel Alegre 
** Xènia Chela Álvarez 
*** Sheila González Motos  
 

Aquest article se centra en el procés de tria escolar de les famílies estrangeres, amb 

l’objectiu de conèixer les pautes de tria d’escola seguides a la pràctica per diferents 

grups de famílies estrangeres i els efectes que aquestes produeixen sobre la 

concentració escolar d’alumnat estranger en determinats centres. A partir de l’anàlisi 

estadístic de 655 qüestionaris i la realització d’una quarantena d’entrevistes, aquest 

article aborda els sentits que famílies estrangeres atorguen a dos dels principals factors 

de tria de centre: proximitat al domicili i composició social dels centres.  Ens apropem 

així a les prioritats de tria escolar de les famílies estrangeres, tot destacant les 

limitacions amb què aquestes famílies es troben quan volen fer una elecció més 

informada. Aquest fet, vinculat a l’existència de famílies (principalment autòctones) amb 

major capacitat de tria reverteix en un increment de la segregació escolar. 

 
Paraules clau: immigració, política educativa, elecció de centre, segregació escolar 
 

Este artículo se centra en el proceso de elección escolar de las familias extranjeras, con 

el objetivo de conocer las pautas seguidas en la práctica por diferentes grupos de 

familias extranjeras para escoger el centro escolar, así como los efectos que éstas 

producen sobre la concentración escolar del alumnado extranjero en determinados 

centros. A partir del análisis estadístico de 655 cuestionarios y la realización de unas 

cuarenta  entrevistas, este artículo aborda los sentidos que familias extranjeras otorgan 

a dos de los principales factores de elección de centro: proximidad al domicilio y 

composición social de los centros. Nos acercamos así a las prioridades de elección 

escolar de las familias extranjeras, destacando las limitaciones con las que estas 

familias se encuentran cuando pretende hacer una elección más informada. Este hecho, 

vinculado a la existencia de familias (principalmente autóctonas) con mayor capacidad 

de elección revierte en un incremento de la segregación escolar. 

 
Palabras clave: inmigración, política educativa, elección de centro, segregación escolar 
 

This research focuses on the process of choosing school experienced by foreign 

families, in order to meet the standards of school choice followed in practice by different 

groups of foreign families and the effects that those produce on the concentration of 

foreign pupils in certain schools. Based on the statistical analysis of 655 surveys and the 

interview to 40 foreign families, this article discusses in depth the senses given by 

foreign families to two of the main factors in which school choice is based: proximity to 

home and school social composition of schools. This analysis allows us to understand 

priorities of foreign families when choosing school but it also highlights the limitations 

                                                 
* Miquel Àngel Alegre és doctor per la UAB. És analista de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques i Públiques (Ivàlua), 
i coordina el Grup de Recerca en Educació i Equitat (GREDE-IGOP) de la UAB. 
** Xènia Chela Àlvarez és llicenciada en Ciències Polítiques per la UPF i Màster en Estudis de Dones, Gènere i 
Ciutadania (UB). Treballa com a investigadora a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques.  
*** Sheila González Motos és llicenciada i doctoranda en Ciències Polítiques per la UAB i treballa com a investigadora 
de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques i Professora Associada del Departament de Ciència Política de la mateixa 
universitat.   
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that these families have to face when they try to make a more informed choice. This 

scenario, linked to the existence of families (mostly natives) with greater capacity to 

choose, has as a consequence the increase of school segregation. 

 

Key words: migration, educational policy, school choice, school segregation 

 
Cet article, qui traite du processus de sélection d'une école dans les familles 
étrangères, vise à connaître les critères appliqués dans la pratique par différents 
groupes de familles étrangères pour choisir un établissement scolaire et à déterminer les 
effets de ces dernières sur la concentration scolaire des élèves étrangers dans certaines 
écoles. A partir de l’analyse statistique de 655 questionnaires et la réalisation de 
quarante entretiens, cet article explique l'importance que les familles étrangères 
confèrent à deux des principaux facteurs de choix d'une école: la proximité du domicile 
et la composition sociale des établissements. L'article, qui détaille ainsi les priorités des 
familles étrangères en matière de lieu de scolarité, souligne les contraintes auxquelles 
celles qui souhaitent faire un choix mieux informé sont confrontées et explique comment 
cet état de fait, associé à l’existence de familles (notamment autochtones) disposant 
de capacités de choix plus importantes, vient alimenter la ségrégation scolaire. 
 
Mots clés: immigration, politique éducative, choix d'établissement, ségrégation scolaire. 
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1. Introducció 

La concentració escolar de l’alumnat immigrat procedent de països empobrits s’ha 

situat, a casa nostra, al centre de l’agenda política com a “problema” educatiu de 

primer ordre, tant en base a justificacions d’ordre instrumental com expressiu. Les 

justificacions instrumentals fan referència a les dificultats per acomplir els objectius 

curriculars en contextos escolars amb una concentració d’alumnes que presenten uns 

coneixements instrumentals bàsics limitats. Les justificacions d’ordre expressiu giren 

entorn a la idea que la reducció de la concentració per mitjà d’afavorir la dispersió 

força el contacte intercultural, que facilita la convivència tot contribuint a la superació 

de prejudicis i actituds racistes, i facilita l’acceleració de certs processos 

d’aprenentatge informal en el cas dels alumnes dels grups minoritaris. 

Aquesta concentració d’alumnat immigrat és producte de diferents processos, 

desenvolupats per diferents actors polítics, educatius i socials. Sense oblidar els 

efectes que les dinàmiques d’atracció de població escolar desenvolupades pels 

centres educatius així com les polítiques educatives dissenyades des de 

l’administració pública exerceixen sobre la distribució de l’alumnat estranger entre els 

diferents centres educatius; hem adreçat en aquesta recerca la nostra atenció al 
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procés de tria escolar de les pròpies famílies estrangeres, amb l’objectiu d’observar 

quines són les percepcions i els coneixements d’aquestes famílies sobre el sistema 

escolar català, en general, i sobre l’elecció d’escola en particular.  

Aquesta recerca pretén, doncs, en primer lloc, fer una aproximació a les motivacions 

que es troben darrera dels discursos familiars d’elecció de centre educatiu per part de 

les famílies estrangeres. En segon terme ens proposem conèixer les pautes de tria 

d’escola seguides a la pràctica per diferents grups de famílies estrangeres i els efectes 

que aquestes produeixen sobre la concentració escolar d’alumnat estranger en 

determinats centres.  

Els factors que poden incidir en la direcció d’aquests discursos i pràctiques són de 

naturalesa múltiple i complexa. Des d’aquest punt de vista, aquest article es planteja 

analitzar el pes d’aquells factors d’ordre estructural (capital instructiu i procedència) en 

l’elaboració de discurs i en la concreció de les pautes de tria. La perspectiva adoptada 

permetrà examinar objectivament les possibles distàncies existents entre, d’una 

banda, els discursos adoptats per les famílies d’origen estranger a l’hora de justificar 

una determinada opció de tria, i de l’altra, les seves pràctiques finals d’elecció 

d’establiment educatiu. 

Finalment, és també objecte d’aquest text abordar els possibles punts de divergència 

entre els discursos i les pràctiques d’elecció de centre detectades entre la població 

estrangera i aquells altres propis de les famílies autòctones (apuntarem més endavant 

una recerca prèvia realitzada per l’IGOP sobre aquesta qüestió i que ens serà útil com 

a punt de contrast, així com a origen d’algunes dades complementàries).  

Per tal d’abordar empíricament l’objecte d’estudi de la present recerca s’ha plantejat 

una metodologia que combina l’anàlisi quantitatiu amb un treball de camp qualitatiu. La 

metodologia quantitativa de la recerca parteix del subministrament, via correu postal, 

de qüestionaris breus i anònims a famílies residents a Barcelona que tenien un fill/a a 
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escolaritzar bé a P3, bé a 1r d’ESO.1 El qüestionari fou enviat pel Consorci d’Educació 

de Barcelona tot just finalitzat el procés de preinscripció del curs 2008-2009 en el marc 

del Projecte “Els discursos i les pràctiques familiars d’elecció escolar. Les raons i les 

realitats de la tria d’escola a la ciutat de Barcelona” finançat per la Fundació Jaume 

Bofill i elaborat per l’Àrea d’Educació de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques. El 

total de qüestionaris retornats va ser de 5.795: 655 dels quals pertanyen a famílies 

estrangeres (369 de famílies accedint a P3 i 286 a l’ESO).  

El treball de camp de caràcter qualitatiu es fonamenta en la realització de 38 

entrevistes semiestructurades a famílies estrangeres que tenen -preferentment el fill 

gran- a punt d’entrar a P3 (24) o en edat de fer el pas a l’ESO (14). És mitjançant la 

tècnica de l’entrevista semiestructurada que es pot copsar la complexitat existent rere 

les lògiques subjacents als discursos d’elecció de centre formulats per les famílies.   

Ens endinsem tot seguit en l’anàlisi dels factors de tria i descart que les famílies 

estrangeres tenen en compte a l’hora d’escollir centre, tot establint una comparació 

amb les famílies autòctones. Malgrat, com dèiem, la recerca és més àmplia, centrarem 

les següents pàgines en l’anàlisi de dos dels principals factors: la proximitat i la 

composició social. Posteriorment, a l’apartat conclusiu i propositiu, recuperem una 

mirada més àmplia que permeti el lector entendre la globalitat del procés.  

2. I a l’hora de triar... què miren les famílies?  

En aquest apartat abordarem els factors prioritaris que les famílies tenen en compte a 

l’hora d’escollir escola per als seus fills/es. En el primer punt exposem les dades sobre 

tots els factors entre els quals les famílies eren preguntades en el qüestionari; els dos 

punts següents estan dedicats a analitzar en profunditat dos dels factors més 

importants en el procés de tria escolar: la proximitat i la composició social dels centres.  

                                                 
1 La recerca que fonamenta aquest article ha abordat els processos de tria escolar per a l’accés a l’educació universal 
(P3) i a l’educació secundària obligatòria (ESO). No obstant, abordem en aquest article només les dades i conclusions 
referides a P3.  
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2.1 Una mirada general al conjunt de factors de tria i de descart 

Les següents taules presenten les dades referents als factors de tria i descart 

seleccionats per les famílies autòctones i les famílies d’origen estranger, per separat. 

Entre les famílies estrangeres –aquelles en què tant el pare com la mare són nascuts a 

l’estranger- hem distingit dos grups en funció del nivell de desenvolupament humà 

(IDH) dels seus països d’origen; d’una banda, els països amb un IDH elevat i, de 

l’altra, els països amb un IDH mitjà o baix. Aquesta diferenciació ens permet observar 

com les famílies originàries de països amb un IDH elevat segueixen unes pautes de 

resposta més properes a les de les famílies autòctones que no pas les famílies 

procedents de països més empobrits. No obstant, cal advertir, que la introducció de la 

variable de capital instructiu ha posat de manifest majors distàncies entre població 

autòctona i població estrangera, atès que les famílies estrangeres de capital instructiu 

alt presenten uns posicionaments força semblants a les famílies autòctones de baix 

perfil instructiu.   

El criteri més important a l’hora de triar escola per als tres tipus de famílies és la 

proximitat (Taula 1), tot i que s’observen unes variacions importants en els 

percentatges de resposta: mentre que aquesta ha estat l’opció assenyalada pel 60% 

dels autòctons, la xifra s’incrementa fins al 76,8% en el cas dels estrangers de països 

amb un IDH mitjà o baix. 

La distribució de la resta de factors deixa veure algunes diferències remarcables 

segons procedència. En primer lloc, les famílies estrangeres donen major rellevància a 

la gratuïtat de les escoles: aquest és un criteri assenyalat per un 23,1% de les famílies 

procedents de països amb un IDH elevat i un 26,9% de les famílies amb un IDH mitjà o 

baix, a gran distància del percentatge de famílies autòctones (un 5,1%).  

Una altra de les diferències destacades és el fet que les famílies estrangeres, 

especialment les procedents de països empobrits, confereixen un valor més destacat 
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al fet que a les escoles hi tinguin amics o familiars. Entre les famílies d’origen 

estranger aquest factor ha estat assenyalat per un 17,3% de les famílies procedents 

de països amb un IDH elevat i per un 24,4% de les famílies procedents de països amb 

un IDH mitjà o baix. Entre les famílies autòctones, en canvi, aquest percentatge es 

redueix fins a l’11,1%. 

Taula 1. Factors prioritaris en la tria d’escola a P3, segons procedència 

  
Estat 

espanyol 
IDH Alt 

IDH mitjà 
o baix 

Total 

La proximitat al domicili o a la feina  60,0% 68,8% 76,8% 62,4% 

El seu projecte educatiu  48,5% 44,1% 15,8% 44,4% 

Que vagi al mateix centre que el seu germà/na  29,9% 20,4% 22,2% 28,6% 

Els seus equipaments i instal·lacions  26,1% 28,5% 16,8% 25,1% 

La possibilitat de realitzar l'educació secundària al mateix 
centre  

24,2% 13,7% 13,5% 22,5% 

Que sigui una escola pública  18,6% 25,5% 35,6% 21,0% 

El fet de tenir amics o familiars que hi porten els fills  11,1% 17,3% 24,4% 13,0% 

El perfil de les famílies que hi porten els fills  13,2% 7,9% 3,0% 11,7% 

Que sigui una escola privada concertada  12,7% 1,9% 6,1% 11,4% 

El seu nivell de disciplina  9,6% 12,0% 12,6% 10,1% 

El seu equip de professors  9,5% 13,9% 8,8% 9,6% 

L'alt nivell de resultats acadèmics que obtenen els seus 
alumnes  

9,6% 8,1% 6,2% 9,1% 

Que sigui una escola gratuïta  5,1% 23,1% 26,9% 8,6% 

El fet que nosaltres hi vam estudiar  7,8% ,4% 2,2% 6,8% 

Que tingui com a llengua vehicular una llengua estrangera  3,7% 9,2% 8,7% 4,6% 

El seu caràcter religiós  4,1% ,7% 2,0% 3,7% 

Que sigui el mateix centre on el nostre fill/a ha anat a la llar 
d'infants  

3,1% 1,7% 1,4% 2,9% 

Que sigui una escola privada no concertada  ,4% ,0% ,0% ,4% 
Font: elaboració pròpia 

En formular la pregunta en negatiu (Taula 2), les dades assenyalen un ordre de 

preferències diferenciat entre els tres grups: entre les famílies autòctones i famílies 

amb un IDH elevat els factors més seleccionats han estat el projecte educatiu, el 

professorat i el perfil d’alumnes; amb un petit matís en referència a l’ordre de les 

mateixes: mentre que pels autòctons el projecte educatiu és l’opció majoritària, en el 

cas de les famílies estrangeres ho és la qualitat del professorat. Les diferències 

s’accentuen en el cas de les famílies amb un IDH mitjà o baix, que situen la proximitat 

com a factor majoritari en el descart de centres, seguit del professorat i a una distància 
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significativa el perfil d’alumnes, col·locant així el projecte educatiu com a opció 

minoritària.   

Taula 2. Perfils d’escola als quals no s’estaria disposat a accedir a P3, segons 
procedència 

 
Estat 

espanyol 
IDH Alt 

IDH mitjà 
o baix 

Total 

Una escola amb un professorat de baixa qualitat  62,2% 65,7% 50,1% 60,9% 

Una escola amb un projecte educatiu que no ens 
agradi  

64,2% 46,0% 26,3% 58,9% 

Una escola amb un perfil d'alumnes que no ens 
agradi  

54,7% 41,2% 29,3% 51,1% 

Una escola situada molt lluny de casa 47,6% 47,5% 63,7% 49,5% 

Una escola religiosa 18,9% 27,9% 20,5% 19,5% 

Una escola amb una disciplina rígida  16,5% 24,3% 17,5% 17,0% 

Una escola amb una disciplina permissiva  15,0% 15,1% 11,9% 14,7% 

Una escola privada no concertada  9,2% 12,0% 17,3% 10,3% 

Una escola pública  7,2% 2,5% 13,3% 7,7% 

Una escola privada concertada  1,4% 4,8% 14,6% 3,1% 

Una escola laica 2,5% 1,4% 5,3% 2,8% 
Font: elaboració pròpia 

Aprofundim a continuació en l’anàlisi de dos dels criteris més importants per a les 

famílies estrangeres durant el procés de (des)tria de centre: la proximitat i la 

composició social del centre. Per tal de contextualitzar les valoracions de les famílies 

estrangeres, farem un exercici comparatiu respecte a les famílies autòctones en base  

als resultats obtinguts en una recerca anterior2.  

2.2 L’escola a prop de casa? 

Tal i com hem apuntat anteriorment, per a més de la meitat de la població autòctona la 

proximitat esdevé el principal criteri de tria de centre (Taula 3); xifra que s’incrementa 

pràcticament al 75% per a les famílies de països amb IDH mitjà o baix. Seguint la 

mateixa lògica, però en un sentit contrari, les dades mostren una major predisposició 

de les famílies estrangeres de països amb IDH mitjà o baix a rebutjar un centre 

educatiu allunyat del domicili (63,7%); mentre que les famílies autòctones que 

comparteixen aquest posicionament se situen entorn el 48%.  

                                                 
2 Alegre, MA; Benito, R; Chela, X i González, Sh. (2010): Les famílies davant l’elecció escolar. Dilemes i desigualtats en 
la tria de centre a la ciutat de Barcelona. Col·lecció Polítiques, núm. 72. Fundació Jaume Bofill.   
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Taula 3. El pes de la proximitat  

  
Estat 

espanyol 
IDH Alt 

IDH mitjà 
o baix 

Total 

El pes de la proximitat al domicili o a la feina com 
a factor de tria 

60,0% 68,8% 76,8% 62,4% 

El pes de la llunyania al domicili o a la feina com 
a factor de descart 

47,6% 47,5% 63,7% 49,5% 

Font: elaboració pròpia 

En aquesta mateixa direcció, les regressions logístiques (Taula 1 annex) mostren una 

tendència marcadament superior entre les famílies estrangeres, mantenint sota control 

el capital instructiu familiar, a escolaritzar els seus fills en escoles de proximitat, 

presentant una probabilitat d’1,6 vegades més elevada que les famílies autòctones. En 

canvi, les diferències s’apaivaguen, tot i que es manté la tendència, quan la proximitat 

és abordada com a variable de descart (Taula 2 annex); els estrangers tendeixen a 

evitar escoles allunyades gairebé 1,2 vegades més que els autòctons, existint doncs 

encara una major predisposició a la proximitat però menys marcada que en l’anàlisi en 

positiu.  

Podem afirmar, doncs, que la proximitat esdevé un criteri d’especial rellevància en el 

procés d’elecció de centre per part de les famílies. La recerca esmentada anteriorment 

d’Alegre et al. (2010) ja plantejava com la proximitat esdevenia un criteri que se 

situava entre allò desitjat per les famílies autòctones i allò percebut com a possible per 

les mateixes. Veurem tot seguit com en el cas de les famílies estrangeres, la 

variabilitat observada entre les famílies autòctones (principalment a causa del seu 

nivell instructiu) desapareix, deixant pas a un discurs més homogeni respecte el pes 

que la proximitat té en el procés de tria escolar.  

El treball de camp ens ha permès entendre amb major profunditat quins són els valors 

assignats a la proximitat per part de les famílies durant el procés de tria escolar; essent 

necessari plantejar que el propi concepte de “proximitat” esdevé variable en ell mateix, 

és a dir, allò considerat proper i llunyà es troba en funció de diferents elements. En 

aquesta línia, detectem una tendència entre les famílies estrangeres a considerar 
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proper només allò més immediatament pròxim al domicili, essent poques (i 

generalment amb fills en edats d’entrar a l’educació secundària) les famílies que 

amplien el seu concepte de “proximitat” al barri o al districte. En altres paraules, quan 

els pares estrangers es refereixen a la proximitat com el criteri que ha decantat la tria, 

estan expressant la seva opció per l’escola estrictament més propera al domicili; i 

només en alguns pocs (i concrets) casos les famílies es decanten per escoles no 

excessivament llunyanes però sense limitar-se al centre més proper.  

No, a mí me mandaron una revista y ponía las escuelas privadas y las 
escuelas públicas que estaban por mi barrio, entonces claro, yo miré y 
elegí las tres públicas que estaban más cerca. 

P3-19- postobligatoris3 

 

El procés de tria escolar comença per a la gran majoria de les famílies estrangeres per 

un apropament a les escoles de proximitat. Els centres més propers seran els primers 

(i generalment els únics) en ser examinats, per tal de considerar-los aptes o bé per a 

descartar-los. Són moltes les famílies que afirmen només conèixer i, per tant, només 

escollir l’escola més propera al domicili.   

Entre els discursos d’algunes famílies s’ha detectat una tendència a vincular la 

llunyania dels centres escolars amb les despeses econòmiques associades als 

desplaçaments. Es tracta de famílies en situacions socioeconòmiques complicades, 

que impossibiliten cobrir els costos del transport, el menjador escolar, etc. que 

suposaria l’escolarització lluny del domicili.  

No, claro, porque no podíamos porque yo ahora no estoy trabajando y 
mi mujer… y tener que pagar el autobús, no, mejor andando… 

 
P3-19- postobligatoris 

 

Però no són raons socioeconòmiques sinó la conciliació de la vida laboral i familiar allò 

que justifica principalment l’elecció d’un centre de proximitat. I això és clarament 

                                                 
3 Les cites s’han codificat amb el curs d’accés-número entrevista-capital instructiu familiar, amb l’objectiu de garantir 
l’anonimat de les famílies entrevistades. 
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expressat per les famílies per a qui ni l’existència d’un servei de transport gratuït 

implicaria l’opció per una escola més allunyada. En canvi, és més freqüent en el 

discurs d’aquestes famílies la disponibilitat a escolaritzar el seu fill en centres allunyats 

si existís un servei de recollida i transport acompanyat dels infants, que els reduís el 

temps dedicat a portar i recollir l’infant de l’escola.  

Es importantísimo para no tener que coger transporte. Y como son 3 
niños es más complicado, sobre todo por el tiempo, porque últimamente 
tenemos tarjeta de familia numerosa y nos hacen descuento y todo. 
También si tengo trabajo, no voy tan tarde al trabajo 
 

P3-4- obligatoris 
 

Les noves dinàmiques familiars (especialment, en el cas de les famílies 

monoparentals) i l’ocupació laboral per part dels dos progenitors incrementen el valor 

de la conciliació laboral i familiar, la qual passa no només per una escola propera sinó 

per l’ajuda facilitada per les xarxes familiars, principalment pels avis dels infants però 

sovint, també, de tiets o cosins, en tant que les xarxes familiars de la població 

estrangera responen a aquests patrons. L’existència d’aquestes xarxes de solidaritat 

familiar en un marc territorial proper reforça l’opció per una escola ubicada en aquest 

marc. En tots aquests casos, la proximitat adquireix un doble valor: es facilita la 

conciliació laboral i familiar dels pares alhora que permet comptar amb l’ajuda de 

l’entorn.  

Es la que tengo más cerca y tengo una prima que también está cerca y 
si tiene que ir a recoger a la niña... y yo trabajo, si tengo que 
organizarme para llevar a la niña, para recogerla o alguien tiene que ir, 
pues es más fácil. 

P3-2- postobligatoris 
 

Cal advertir que no totes les famílies han de fer front a una conciliació laboral i familiar, 

atès que no són pocs els casos en què un dels progenitors no participa activament en 

el mercat laboral. L’actual crisi econòmica ha incrementat el nombre de famílies en què 

la cura de l’infant és a càrrec d’un membre inactiu o a l’atur; especialment entre la 

comunitat estrangera on les taxes d’atur són marcadament més elevades que entre el 
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col·lectiu d’autòctons. Ara bé, aquesta major disponibilitat de temps no sol produir 

alteracions en el valor atorgat a la proximitat, de forma que aquesta continua essent el 

principal criteri de tria escolar. I és que la proximitat no és valorada només per una 

qüestió de comoditat o facilitació de la conciliació de la vida laboral i familiar sinó que 

s’associa sovint, d’una banda, al benestar de l’infant i, de l’altra, a la tranquil·litat dels 

pares que se senten més a prop dels seus fills, tal i com mostra l’anàlisi qualitatiu. 

Es que en 2a opción tendría que poner el [institut públic] pero está 
arriba, y hay escaleras, hay que subir escalones, el niño tiene 2 años y 
para mí no es nada cómodo. 

P3-1- postobligatoris 
 
Cuando está lloviendo o es frío, pues cerca es mejor. Es más importante 
para el niño, seguridad... es todavía pequeño. 

P3-5-obligatoris 

 

La inexistència d’altres criteris que guiïn l’elecció de centre i la menor problematització 

per part d’aquest perfil de famílies de la tria escolar deriva generalment en l’elecció del 

centre més proper. Hem de tenir present que aquestes famílies estan triant entre 

escoles que poden percebre com a diferents però no com a desiguals, de forma que 

no interpreten que l’elecció d’un centre o un altre pugui tenir efectes sobre el 

desenvolupament escolar del seu fill. Fins i tot, entre aquelles famílies per a les quals 

les escoles poden marcar la diferència, no són poques les que assenyalen la 

impossibilitat d’accedir a la informació que els permeti fer una tria fonamentada de 

l’escola, fet que els porta a escollir un centre proper a casa, a l’espera de conèixer-lo 

per dins (un cop escolaritzat l’infant) i poder decidir, aleshores, continuar o canviar de 

centre.  

Una minoria de famílies estrangers, però, contempla la possibilitat d’escolaritzar els 

seus fills en escoles que, tot i estar ubicades en l’àrea de proximitat, no són les més 

properes al domicili. Es tracta, generalment, d’una estratègia conscient d’accedir a una 

escola (generalment pública) amb menor presència, bé, de població immigrada, bé de 

població que s’identifica amb ambients no desitjats per al contacte amb els seus fills. 
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En altres paraules, el valor que aquestes famílies atorguen a la proximitat és 

condicionat a altres factors, especialment la composició social del centre, tal i com 

abordarem més endavant. No obstant, no ens referim a grans desplaçaments, atès 

que pràcticament totes aquestes famílies opten per escoles amb màxima puntuació 

per proximitat al domicili; però s’observa la voluntat d’allunyar-se d’aquelles escoles 

més cèntriques o de més fàcil accés que atrauen la major part de la població 

estrangera o de perfil socioeconòmic baix del districte. Convé aquí remarcar 

l’existència d’estratègies semblants de fugida entre la població autòctona, tot i que el 

radi de desplaçament d’aquesta és molt més accentuat que en el cas de les famílies 

estrangeres, incloent-hi la sortida del districte.  

En el cole de mi sobrina, la única dominicana es mi sobrina, puede 
haber una marroquí, pueden haber poquitos pero si lo pones por aquí 
cerca, hay muchos más porque todos buscan la comodidad, yo no 
quiero la comodidad, quiero que mi niño aprenda algo bueno. 
 

P3-3- postobligatoris 
 

Malgrat respondre a nivells instructius i procedències diferents, hi ha dos elements 

coincidents en aquest perfil de famílies amb voluntat de mobilitat: d’una banda, el 

coneixement del barri i/o de l’oferta d’escoles del mateix i, de l’altra, les expectatives 

dipositades en l’escola com a ascensor social. En altres paraules, es tracta de famílies 

amb una llarga residència en el barri, amb una visió crítica del lloc de residència, que 

observen diferències entre els centres escolars del districte i que vinculen 

l’escolarització en un o altre centre a oportunitats socials diferents per als seus fills. En 

alguns casos, fins i tot, es mira amb cert “penediment” la tria escolar feta per a l’escola 

primària (en aquells casos en què ja es té un fill escolaritzat), adduint manca de 

coneixement tant de la ciutat com del sistema educatiu en el moment de l’elecció 

passada.   

Vamos a diferentes porque ella va a elegir el [escola pública] porque le 
pilla cerca de casa y yo no lo quiero porque ya tengo experiencia en ese 
colegio y no lo quiero 

P3-4- obligatoris 
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Per a concloure aquest apartat volem apuntar un element, la importància del qual 

recau en la seva absència en el discurs de les famílies entrevistades. Ens referim a la 

crítica al criteri de proximitat en el barem de priorització en l’assignació de plaça 

escolar. A diferència del discurs de les famílies autòctones, principalment de nivell 

instructiu elevat –tal i com recull la recerca d’Alegre et al. (2010)-, on la puntuació 

assignada al criteri de proximitat és experimentat com a element limitador de la tria; en 

el cas de les famílies estrangeres no s’observa una problematització del mateix. No 

són pocs els pares autòctons que afirmen haver centrat la cerca d’escoles en l’àrea de 

proximitat, no tant per voluntat pròpia sinó per coneixement del sistema de baremació 

i, per tant, dels riscos de renunciar a la puntuació atorgada per proximitat al domicili. 

Es tracta, en general, de famílies amb un capital instructiu elevat (postobligatoris i 

universitaris), disposades a desplaçar-se i escolaritzar els seus fills fora de l’àrea de 

proximitat. En canvi, entre les famílies estrangeres les estratègies de tria es limiten a 

escoles de l’àrea de proximitat i s’argumenten en base als motius anteriorment 

expressats, sense que s’observi la percepció d’una tria limitada a causa de la 

puntuació per proximitat. 

2.3 Escollint els companys d’aula? La (des)preocupació per la composició 

social    

La composició social del centre no es presenta com un dels factors de tria en positiu 

prioritaris assenyalats per les famílies en l’enquesta, però sí que adquireix major 

rellevància com a factor de descart. Així, un 51,1% de les famílies enquestades 

assenyalen que no estarien disposades a escolaritzar el seu fill/a a una escola on 

assisteixi un perfil d’alumnat que no els agradi; només l’11,7% de les famílies 

assenyala aquest criteri com a factor de tria (Taula 4). L’anàlisi de les entrevistes, no 

obstant, assenyala que la composició social acaba esdevenint, per algunes famílies 

d’origen immigrat un factor rellevant tingut en compte en el procés de tria.  
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Taula 4. El pes de la composició social com a factor de tria 

  
Estat 

espanyol 
IDH Alt 

IDH mitjà 
o baix 

Total 

El pes de la composició social com a factor de tria 13,2% 7,9% 3,0% 11,7% 

El pes de la composició social com a factor de 
descart 

54,7% 41,2% 29,3% 51,1% 

Font: elaboració pròpia 

Segons la procedència de les famílies, el valor atribuït al perfil de l’alumnat dels 

centres varia de manera rellevant: el 54,7% de les famílies autòctones expressa la 

voluntat de descartar centres amb un perfil d’alumnat que no els agradi, percentatge 

que es redueix al 41,2% entre els pares de països amb IDH elevat i al 29,3% en el cas 

de les famílies estrangeres de països amb un IDH mitjà o baix. 

Les dades obtingudes de les regressions logístiques realitzades indiquen també que 

les famílies autòctones atorguen més importància a la composició social del centre en 

el procés de (des)tria que no pas les famílies d’origen estranger. Concretament, les 

dades indiquen que les famílies autòctones tenen el doble de probabilitats de 

d’assenyalar el perfil de l’alumnat del centre com un factor de tria i de descart a l’hora 

de decidir a quin centre escolaritzar els seus fills/es (veure taules annex). 

L’anàlisi qualitativa fa emergir els diferents significats i valoracions al voltant de la 

importància atorgada a la composició social del centre com a factor de (des)tria per 

part de les famílies d’origen immigrat.  

En primer lloc exposarem els arguments d’aquelles famílies –la majoria- que afirmen 

no tenir en compte la composició social dels centres en el procés de tria. En aquest 

sentit, aquestes no perceben que les possibles diferències entre les diverses 

composicions socials puguin afectar de manera negativa l’escolarització dels fills/es, i 

fins i tot consideren, en alguns casos, que aquesta diversitat és un factor positiu pel 

seu desenvolupament personal. Podríem afirmar que aquestes famílies perceben, en 

termes generals, que els centres poden ser, quant a composició social, diferents però 

no desiguals.        
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A ver, cuando yo salí de la guardería de mi niña escuché comentarios, 
me decían que no, que la [escola pública] es muy mala porque hay 
mucho gitanos y los gitanos siempre son los que arman lío y… entonces, 
ahí sí que me lo pensé, pero después ya viendo cómo era la realidad, 
porque eso solamente era un decir, y la realidad no es así, no es así. (...) 
No, porque mis hijos tienen que adaptarse a todo tipo de niños, y los 
niños también. O sea, hay niños de todos los países en [escola pública] 
y mis hijos se llevan bien con todos. No hay ningún problema. 
 

P3-18-postobligatoris 
 

Hay gente que no quiere llevar al [escola pública] a sus niños allí porque 
dicen que hay muchos extranjeros pero es que todos los colegios tienen 
extranjeros.  

P3-5-obligatoris 
 
 

En aquest sentit, algunes de les famílies entrevistades exposen que, fins a cert punt, 

prefereixen un centre on l’alumnat del mateix origen geogràfic o ètnic tingui una 

presència rellevant, ja que d’aquesta manera s’asseguren que el fill/a tingui més 

facilitats per adaptar-s’hi i s’hi pugui sentir més còmode/a.  

No obstant, part de les famílies entrevistades afirmen que la composició social del 

centre és un criteri rellevant a l’hora de (des)triar escola. Cal destacar que es 

refereixen bàsicament a la importància de tenir en compte l’origen de l’alumnat, mentre 

que són molts pocs els casos en aquells que es fa referència al nivell socioeconòmic 

del mateix. En aquest sentit, algunes famílies expressen la voluntat d’evitar centres 

amb perfils d’alumnat procedent de determinats contextos geogràfics o pertanyents a 

determinades ètnies, no només referint-se a aquell alumnat d’una procedència diferent 

a la pròpia, sinó també, en alguns casos, al·ludint a les concentracions d’alumnat 

procedent del mateix origen geogràfic. Les motivacions d’aquestes preferències són 

diverses i van des de voler evitar un tipus d’alumnat que no agrada –sense aportar 

més arguments- fins a atribuir-ho a raons acadèmiques. No obstant, hem de tenir en 

compte que malgrat aquestes famílies donin una importància rellevant a la composició 

social del centre i tinguin la voluntat d’evitar determinats perfils d’alumnat i/o famílies, 

la majoria d’elles no són capaces de desenvolupar una estratègia per evitar aquest 

tipus de centres i finalment acaben optant per centres amb perfils que afirmen no voler.  
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Ahí no lo llevaría porque todos son niños extranjeros, africanos, 
ecuatorianos, de gitanos... yo ahí no lo voy a llevar. Si me dicen, ahí lo 
tiene que poner, pues no, mejor lo tengo yo en mi casa.  

 
P3-3-postobligatoris 

 
No m’agradaria molt que, com nosaltres som de Pakistan, que hi ha 
molts nens de Pakistan perquè sinó, parlen l’idioma.  

P3-6-obligatoris 
 

Amb l’objectiu de posicionar els seus fills/es en unes dinàmiques que s’allunyin 

d’aquelles que configuren el seu entorn social i familiar més proper, moltes famílies 

estarien disposades a realitzar un esforç econòmic –en cas que se’l poguessin 

permetre- i poder optar a una escola concertada. Concretament, l’objectiu és evitar 

aquells contextos escolars on els alumnes/famílies de procedència estrangera tinguin 

una presència significativa. Es tracta d’una lògica de “filtratge social” que té caràcter 

reactiu: no se cerca un context social “privilegiat”, sinó que simplement es pretén evitar 

aquella minoria de situacions escolars més guetitzades. Ara bé, insistim, degut a la 

manca de capacitat per dissenyar una estratègia per tal d’evitar contextos més 

guetitzats –més enllà del desig d’optar per un centre concertat-, aquestes famílies 

sovint no aconsegueixen sortir d’aquests contextos escolars.  

Aprofundint en els significats acadèmics atribuïts a la densitat d’alumnat estranger, cal 

destacar un grup de famílies que elabora arguments entorn a la idea que determinats 

nivells de concentració d’aquest perfil d’alumnat poden entorpir el progrés acadèmic de 

l’infant –més enllà de l’aprenentatge de la llengua-. S’entén que aquest alumnat 

presenta unes característiques específiques -principalment la distància idiomàtica- que 

requereixen d’una atenció més personalitzada i que impliquen uns ritmes de treball 

més lents. Darrera d’aquesta preocupació pels efectes percebuts de la composició 

social del centre sobre el rendiment acadèmic està la concepció de l’escola com un 

“ascensor social”: l’educació és la manera com els seus fills/es poden acabar ocupant 

una posició social superior a la de la família i en la mesura en què els pares 
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s’assegurin d’oferir una bona educació a la seva descendència, els garantiran una 

posició social millor de la que ells tenen.  

La composició social del centre en alguns casos s’acaba convertint, doncs, en un 

factor per valorar qüestions d’ordre pedagògic –com la qualitat del professorat i el 

projecte pedagògic- que sovint són difícilment objectivables, situant-se així com un 

factor rellevant de la (des)tria.  

En los colegios que hay muchos inmigrantes, la educación va muy mal. 
Porque normalmente los padres no se apuran de que sus hijos 
aprendan. (...) Hay colegios públicos buenos, por ejemplo, donde van 
niños españoles y padres que no son tan quedados, cuando su 
economía no es tan baja, que los padres no estén tan mal. 

 
P3-3-postobligatoris 

 

L’anàlisi qualitativa ens permet afirmar que el pes de la composició social del centre és 

més valorada a mida que la família té major coneixement de la xarxa escolar del 

municipi i entra en contacte amb altres famílies (generalment autòctones) que li 

desperten la preocupació per les desigualtats que existeixen dins el sistema escolar. 

Si ahora tuviera que buscar cole, entonces voy a mirar este tema, 
porque está saliendo mucho, hay colegios donde hay más extranjeros, 
otros donde hay menos, entonces siempre hay colegios donde hay más 
extranjeros, como si hubiera más delincuencia, no sé, como si la 
educación no fuera del nivel... entiendes? Un poco retrasado; por 
ejemplo, tu hijo habla perfectamente español y lo vas a dejar ahí con 
niños que aún no hablan ninguna palabra de español, entiendes o no? 

 
P3-7-postobligatoris 

 

Cal puntualitzar que entre algunes famílies estrangeres, especialment entre aquelles 

de major nivell educatiu, les referències a la procedència de l’alumnat en els centres 

es matisen, posant de relleu amb major freqüència la diversitat existent dins del 

col·lectiu immigrant. 

Pues depende, depende del tipo. Así como hay españoles que son 
gitanos y otros que no, pues lo mismo entre nosotros, entre latinos hay 
gente que es más estudiada, gente que es más de la calle, gente de 
malas costumbres… lo ves así a simple vista, ¿no? Por la manera de 
hablar, por la manera de ser, o cuando ves al niño, que solo porque lo 
estás mirando ya te dice una palabrota (…) no tanto a nivel de dinero 
sino a nivel cultural. Hay gente que no tiene dinero pero es educada, eso 
se nota a simple vista, en el trato… 
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P3-25-universitaris 
 

Finalment, en diverses entrevistes les famílies d’origen immigrat no només parlen 

d’elles mateixes com a subjectes dins el sistema educatiu, sinó també com a objectes, 

en el sentit que posen de manifest la seva experiència o percepcions com a perfil de 

famílies que són evitades, o volen ser evitades, per altres famílies, sobretot les 

autòctones. Ja anteriorment hem mostrat que són conscients que existeixen estats 

d’opinió que relacionen la densitat de famílies estrangeres amb un menor nivell 

acadèmic; però també algunes famílies fan referència a –possibles- discriminacions 

per part de l’alumnat autòcton cap a l’alumnat d’origen immigrat.  

Yo no me podría llevar a un sitio donde son puro catalanes porque mi 
hijo sería el único inmigrante o con rostro inmigrante. No, porque a lo 
mejor sería despreciado, apartado de los demás niños.  

 
P3-15-postobligatoris 

 

3. Reflexions finals  

Tenint en compte els principals arguments desenvolupats al llarg d’aquest article, 

queda clar que les famílies, emplaçades ja al moment de prendre decisions, parteixen 

de posicions desiguals. L’abast estratègic associat a la pràctica efectiva de tria escolar 

per part de les famílies depèn en gran mesura del seu nivell de coneixement del camp 

de joc (sistema de baremació, centres disponibles i característiques d’aquests), 

coneixement que al seu temps depèn de l’ús i rendibilització d’uns i altres canals 

d’accés a la informació.  

Així doncs, a l’hora d’analitzar les estratègies dutes a terme per part de les famílies, 

s’han de tenir en compte tant els seus recursos propis (capacitat per entendre les 

normes del “joc”, capacitat per avaluar els riscos de la priorització de les opcions, etc.) 

i les seves prioritats (quin tipus d’elements valoren quant a l’escola que desitgen per al 

seu fill/a) així com els elements que es problematitzen (o no) durant el procés de tria 

escolar.  
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La literatura (internacional però també la desenvolupada en estudis per al cas català) 

ha identificat un grup de famílies catalogades com a “desplaçades”4 o “disconnected”5, 

és a dir, famílies que romanen al marge de la competència que el procés de tria 

escolar genera entre altres famílies. De forma més concreta, l’anàlisi estadístic recollit 

a Alegre et al (2010) posa de manifest que del conjunt de famílies enquestades que 

responen al perfil de famílies desplaçades, les estrangeres constitueixen el grup 

majoritari, essent el 9% de països amb IDH elevat i el 48,6% de països amb un IDH 

mitjà o baix.  

Els resultats exposats en aquest article ens permeten corroborar aquelles primeres 

conclusions. El treball de camp qualitatiu ha posat de manifest com una àmplia majoria 

de les famílies entrevistades ha començat a pensar en la tria d’escola poc abans de 

l’inici del període de preinscripció, alhora que no coneix del tot ni els criteris de 

puntuació ni les escoles on s’obté màxima puntuació per proximitat. Es tracta de 

famílies que viuen a distància el procés viral de preocupació per l’elecció escolar que 

s’observa, principalment, entre les famílies autòctones de capital instructiu elevat. El 

“virus” de la preocupació per l’elecció escolar es “contagia” a mida que les famílies 

perceben de forma evident que aquesta preocupació pren força entre les seves xarxes 

de quotidianitat. És per això que la preocupació per l’elecció de centre s’observa 

només entre les famílies estrangeres amb major temps d’estada a Catalunya, tot i que 

generalment en un grau molt inferior al detectat entre les famílies autòctones. Tot 

plegat no vol dir que les famílies que s’inclouen dins d’aquesta categoria no donin 

importància a l’educació que puguin rebre els seus fills. El desig que els fills disposin 

d’un ampli ventall d’oportunitats educatives no és prerrogativa de les famílies més 

intruïdes, ni tampoc de les famílies autòctones. El punt de partida que caracteritza les 

                                                 
4 Alegre, MA; Benito, R; Chela, X i González, Sh. (2010): Les famílies davant l’elecció escolar. Dilemes i desigualtats en 
la tria de centre a la ciutat de Barcelona. Col·lecció Polítiques, núm. 72. Fundació Jaume Bofill.   
5 Ball, S. J., Bowe, R. i Gewirtz, S. (1996) School choice, social class and distinction: the realization of social advantage 
in education, Journal of Education Policy, 11(1), 89–112. 
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famílies “desplaçades”, i que alhora les diferencia de la resta, és el fet de no incorporar 

la preocupació pel centre concret on s’escolaritzi el fill dins la problematització general 

de la importància de la seva educació escolar. 

I això deriva del fet que aquestes famílies senten haver de triar no entre escoles 

desiguals, sinó entre escoles diferents, és a dir, centres amb  característiques que no 

són percebudes com a condicionants de les oportunitats educatives dels seus fills. 

Tres tesis actuen com a explicacions parcials d’aquest fenomen: d’una banda, el 

desconeixement del sistema educatiu i de la seva oferta escolar. En segon terme, la 

comparació amb els sistemes educatius d’origen i l’observació per part de les famílies 

estrangeres d’uns nivells més elevats de recursos en els centres educatius catalans i, 

per tant, la consideració que es tracta totes elles d’escoles de qualitat. I, finalment, els 

diferents pesos que aquestes famílies atorguen als processos d’influència de la 

socialització escolar i familiar sobre les oportunitats educatives dels fills, en tant que 

pensen que són les característiques personals dels infants i adolescents les que 

marcaran el seu èxit o fracàs acadèmic.   

En conseqüència són pocs els estímuls que poden pressionar aquestes famílies vers 

la cursa per assolir una bona posició competitiva, tant en el terreny del coneixement 

sobre les regles i les opcions que disposa el camp de joc, en l’accés i explotació de les 

vies formals i informals d’accés a la informació, com en aquells moments on s’articulen 

pràctiques específiques dirigides a garantir la consecució d’una bona tria d’escola. 

Però, fins i tot quan alguns pares estrangers plantegen la seva preocupació pel centre 

a triar, quan afirmen observar desigualtats entre centres i, per tant, es plantegen 

escollir l’escola o institut que maximitzi les possibilitats educatives dels seus fills; sovint 

la seva manca de xarxes informades, el seu baix coneixement de l’estructura i oferta 

educativa existent i les dificultats per a entendre i comprendre els mecanismes i les 

estratègies d’elecció de centre, els aboca a una situació de desigualtat respecte a les 

famílies autòctones de capital instructiu elevat.  
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Tant en el cas de les famílies estrangeres que no problematitzen la tria, com entre 

aquelles altres que mostren una major preocupació per aquest procés, la proximitat de 

l’escola o institut al domicili es configura com el factor preeminent de l’elecció, tot i que 

el significat de la proximitat és més o menys ampli en funció de la família. En qualsevol 

cas, la proximitat escola-domicili ha estat freqüentment i intensament defensada per 

diferents experts en matèria educativa, a causa dels valors de comunitat que d’ella en 

deriven. Ara bé, tal i com posen de manifest altres estudis, la vinculació escola-domicili 

combinada amb l’elevada segregació residencial actualment existent en les nostres 

ciutats, desemboca en una reproducció a nivell escolar d’aquesta segregació, escenari 

que té el seu màxim exponent en la configuració de les anomenades “escoles gueto”.  

Però sovint la segregació escolar supera, i amb escreix, la segregació residencial. En 

altres paraules, en barris amb una certa composició social heterogènia, s’observen 

dinàmiques homogeneïtzadores pel que fa al perfil social de l’alumnat de les seves 

escoles. Diverses són les possibles causes però en destaca el pes de les diferents 

dinàmiques d’elecció de centre per part de les famílies autòctones i estrangeres. I és 

que, la tendència majoritària observada entre les famílies estrangeres entrevistades a 

escollir el centre més proper al domicili, combinada amb una major mobilitat per part 

de les famílies autòctones de perfil instructiu elevat, comporta la concentració de 

població estrangera (i de població autòctona de perfil instructiu baix) en uns 

determinats centres; mentre que les famílies autòctones de perfil instructiu alt opten 

per allunyar-se’n en la cerca d’un centre amb altres característiques. De la mateixa 

manera, la voluntat expressada per les famílies autòctones d’evitar algunes escoles 

amb perfils socials determinats (especialment aquells centres amb elevats 

percentatges d’alumnat estranger) combinada amb la no problematització i fins i tot 

preferència per aquests centres per part de les famílies estrangeres incideixen en les 

lògiques de concentració ja esmentades.  
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Tot plegat ens porta a afirmar que l’escalada competitiva que desencadena el procés 

de tria de centre escolar no afecta al conjunt de famílies amb la mateixa força. No ens 

estem de recordar que són moltes les famílies que romanen alienes als camps de joc 

de l’elecció escolar i a les lògiques de lluita que els articulen. I dins d’aquestes són 

especialment presents les famílies immigrades, amb independència de la seva 

procedència i del seu capital instructiu. I és que, segons hem comprovat, el nivell de 

distància o penetració de les famílies en aquests camps es troba clarament en relació 

amb la seva posició en l’estructura social.  

A diferència del que succeeix en altres espais de competició, les desigualtats existents 

entre les posicions estratègiques de les diferents famílies, més específicament, el fet 

que una part significativa d’elles es mantingui en posicions de desplaçament, facilita 

que determinats actors mantinguin el control sobre les eines necessàries per reproduir 

les seves posicions privilegiades en el camp de l’elecció escolar. En altres paraules, la 

cursa competitiva pròpia d’aquest camp es troba constantment estimulada per la 

presència d’un sector de famílies que tenen clar a què juguen i que sempre, o gairebé 

sempre, aconsegueixen allò que volen. 

I és en aquest escenari i amb aquestes relacions de força desiguals en què s’han 

d’emmarcar les propostes que, des de diferents sectors, defensen i reclamen un 

increment en la llibertat d’elecció de centre per part de les famílies. Tal i com han posat 

de manifest altres recerques ja esmentades i en base al resultats del treball de camp –

tant quantitatiu com qualitatiu- que fonamenta aquesta investigació; els contextos on 

s’amplien els marges d’elecció per part de les famílies reverteixen en l’increment 

paral·lel de les distàncies entre escoles pel que fa al perfil del seu alumnat, observant-

se de forma més clara la guetització de determinats centres. 
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4. Apartat propositiu   
 

Hem exposat al llarg d’aquest informe de forma reiterada aquells elements del procés 

d’elecció de centre per part de les famílies estrangeres que semblen apuntar 

importants desigualtats respecte a les famílies autòctones a l’hora de triar escola i que, 

alhora, ajuden a entendre les lògiques que reforcen la segregació escolar –causada a 

més per altres processos que no són objecte d’aquesta investigació (segregació 

residencial, marc normatiu de l’elecció de centre, efecte fugida per part de les famílies 

autòctones...).  

Les aportacions propositives que segueixen a aquestes línies tenen per objectiu reduir 

la segregació escolar –i, especialment, la guetització de determinats centres- a partir 

del treball sobre la demanda de places per part de les famílies. Ara bé, aquestes 

propostes s’han d’emmarcar en una política pública clarament adreçada a la 

consecució d’un mapa escolar més equitatiu pel que fa a la cerca d’una igualtat 

d’oportunitats reals per a tots els infants en edat escolar. En altres paraules, aquestes 

propostes s’han d’entendre com a elements complementaris i no com a polítiques 

centrals.  

En primer lloc, i tal com apuntàvem en un altre article,6 és necessari fer de les Oficines 

Municipals d’Escolarització o Regidories d’Educació espais d’orientació de la demanda 

de les famílies menys informades; amb l’objectiu d’equiparar l’accés a la informació de 

totes les famílies. Davant l’evident distància entre famílies segons procedència (i 

capital instructiu) pel que fa al coneixement, fóra oportú crear espais i/o dinàmiques 

d’informació a la famílies més desavantatjades, tant pel que fa a l’oferta de centres 

com a les estratègiques a seguir per a maximitzar les seves opcions d’accés.  

                                                 
6 Benito, R.; Chela, X; González, Sh. 2010. “Les Oficines Municipals d’Escolarització: límits i oportunitats en la 
distribució de l’alumnat estranger”, a Recerca i Immigració núm.4, editat per la Secretaria per a la Immigració de 
Catalunya.  
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Vinculat a aquest primer punt, creiem necessari que des dels diferents organismes 

públics amb què entren en contacte les famílies immigrades es realitzi una identificació 

de les famílies amb nens menors de tres anys i es derivin a l’Oficina Municipal 

d’Escolarització o Regidoria d’Educació per a la posada en contacte d’aquestes 

famílies amb el sistema educatiu, en general, i l’oferta escolar, en particular.  

En segon terme, creiem equivocades les polítiques adreçades a l’increment de la 

capacitat de les famílies per a escollir escola, en tant que, com s’ha posat de manifest, 

aquesta llibertat és només emprada per un determinat perfil de famílies; de forma que 

es produeix un increment de les distàncies entre aquestes i el gruix de famílies sense 

recursos (cognitius, econòmics...) per fer una tria més estratègica. L’objectiu de la 

política pública no hauria de ser facilitar a les famílies l’escolarització en els millors 

centres sinó assegurar una màxima qualitat a tots ells, per tal que la tria de centre es 

produeixi efectivament entre centres diferents i no desiguals. 

En tercer lloc, la recerca ha posat de manifest la importància que les famílies 

estrangeres atorguen a la proximitat; de forma que les dinàmiques de redistribució 

d’immigrants no semblen adequar-se als interessos d’aquestes famílies. És, per tant, 

necessari treballar amb propostes d’equilibri en la distribució de l’alumnat que tingui en 

compte la proximitat. Hem apuntat també la importància que aquest factor de tria 

adquireix entre aquelles famílies que no problematitzen la tria escolar. No som 

partidaris de despertar entre aquestes famílies la necessitat d’evitar determinats 

centres; però en tant que la població autòctona està desenvolupant estratègies de 

fugida i són molts els efectes negatius que aquests processos tenen sobre la cohesió 

social i la integració de la població immigrada, creiem necessari iniciar programes 

adreçats a la frenada de l’efecte fugida per part de la població autòctona i/o 

incrementar la voluntat de mobilitat per part de les famílies estrangeres. 
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Un quart punt a treballar és la composició social dels centres. Són moltes les raons de 

benestar social que desaconsellen l’homogeneització del perfil d’alumnes escolaritzats 

en un centre escolar. En el cas de l’elecció de centre hem observat dos fenòmens a 

tenir presents en l’elaboració d’una política pública: d’una banda, la problematització 

de la composició social dels centres només per part d’aquelles famílies amb major 

voluntat de mobilitat social i, de l’altra, la consciència de bona part de les famílies 

estrangeres de saber-se no volgudes com a companys d’escola per part de les 

famílies autòctones. Tots dos processos apunten a una clara fractura social, amb 

components xenòfobs, que hauria de ser objecte d’atenció per part de l’administració 

pública. 

Per últim, és important tornar a insistir que, malgrat l’objecte d’estudi d’aquesta recerca 

ha estat el procés d’elecció de centre per part de les famílies estrangeres, la 

concentració escolar de les famílies immigrades procedents de països empobrits és 

només una part dels problemes de segregació escolar que afecten la nostra xarxa 

escolar. Tot i passar més desapercebuda, la segregació escolar segons el capital 

instructiu de les famílies afecta al conjunt de la xarxa escolar amb major intensitat que 

no pas la segregació segons la procedència, i és justament aquesta segregació de 

caràcter més estructural la que presenta uns majors riscos en el terreny de l’equitat 

educativa i, conseqüentment, cal abordar de forma prioritària.  
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5. ANNEX I – Regressions logístiques dels factors en la tria i descart de centre educatiu 

Taula 1. Regressions logístiques binomials dels factors prioritaris en la tria d’escola a P3 
 

 
 

Proximitat – domicili o feina Projecte educatiu Mateix centre que germà/na Equipaments - Instal·lacions 
Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar 
Obligatoris 0,968 0,829 0,150 0,365 0,000 0,156 1,195 0,257 0,157 0,866 0,390 0,010 

Postobligatoris 1,338 0,001 0,087 0,604 0,000 0,084 0,981 0,832 0,091 1,061 0,520 0,092 
Universitaris ref.   ref.   ref.   ref.   

Procedència dels pares
Estrangers 1,648  0,000 0,125 0,426 0,000 0,120 0,575 0,000 0,138 0,993 0,955 0,127 
Autòctons ref.   ref.   ref.   ref.   

 

 Continuïtat a Secundària Escola Pública Amics o familiars porten els 
fills 

Perfil de famílies

Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar 
Obligatoris 1,073 0,687 0,175 1,060 0,742 0,176 1,902 0,001 0,193 0,342 0,000 0,283 

Postobligatoris 1,392 0,000 0,094 1,002 0,985 0,103 1,369 0,012 0,126 0,795 0,045 0,114 
Universitaris ref.   ref.   ref.   ref.   

Procedència dels pares
Estrangers 0,430 0,000 0,160 1,953 0,000 0,125 1,851 0,000 0,149 0,492 0,000 0,193 
Autòctons ref.   ref.   ref.   ref.   

 

 Escola concertada Nivell Disciplina Professorat Nivell / resultats acadèmics 
Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar 
Obligatoris 1,235 0,321 0,213 0,845 0,468 0,232 1,101 0,655 0,216 0,531 0,016 0,261 

Postobligatoris 1,132 0,310 0,122 1,274 0,040 0,118 0,904 0,441 0,131 0,721 0,011 0,128 
Universitaris ref.   ref.   ref.   ref.   

Procedència dels pares
Estrangers 0,341 0,000 0,238 1,112 0,510 0,161 1,123 0,495 0,070 0,704 0,066 0,190 
Autòctons ref.   ref.   ref.   ref.   
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 Escola gratuïta
Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar 
Obligatoris 2,468 0,000 0,244 

Postobligatoris 2,120 0,000 0,166 
Universitaris ref. 0,000  

Procedència dels pares
Estrangers 7,321 0,000 0,159 
Autòctons ref. 0,000  

 

 

Taula 2. Regressions logístiques binomials dels perfils d’escola als quals no s’estaria disposat a accedir a P3 
 
 

Professorat de baixa qualitat Projecte educatiu Perfil d’alumnes Escola allunyada del domicili 
Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar 
Obligatoris 0,628 0,002 0,147 0,335 0,000 0,149 0,764 0,068 0,148 1,657 0,001 0,147 

Postobligatoris 0,818 0,010 0,086 0,544 0,000 0,088 1,088 0,317 0,084 1,510 0,000 0,083 
Universitaris ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  

Procedència dels pares
Estrangers 0,830 0,107 0,116 0,412 0,000 0,116 0,446 0,000 0,117 1,255 0,046 0,114 
Autòctons ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  

 

 
 

Escola religiosa Disciplina rígida Disciplina permissiva Privada no concertada 
Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. Exp(B) Sig. E.T. 

Capital Instructiu Familiar 
Obligatoris 0,668 0,034 0,190 1,413 0,051 0,177 0,821 0,323 0,199 1,319 0,696 0,223 

Postobligatoris 0,827 0,062 0,102 1,009 0,938 0,111 0,752 0,012 0,114 1,166 0,422 0,128 
Universitaris ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  

Procedència dels pares
Estrangers 1,506 0,001 0,129 1,199 0,207 0,144 0,872 0,381 0,157 1,273 0,145 0,165 
Autòctons ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  ref. 0,000  



29 
 
 

 


	InformeFinal_ IGOP_ARAFI2010.pdf
	Article_IGOP_ARAFI2010.pdf

