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1. Introducció 

Aquesta recerca pren com a objecte d’estudi les xarxes relacionals en què s’ubica 
l’alumnat estranger en els Instituts d’Educació Secundària de Catalunya amb la finalitat 
d’abordar quin tipus de xarxa social és més favorable per a l’increment dels resultats 
escolars i de les expectatives acadèmiques de l’alumnat procedent de famílies 
estrangeres. Es tracta d’una recerca nova, tot i que hem incorporat el bagatge 
investigador desenvolupat des de l’equip d’educació de l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques en els darrers anys entorn l’alumnat estranger i les desigualtats educatives 
que aquest experimenta.  

Des de l’Informe Coleman (1966), hi ha acord en afirmar que les característiques 
individuals (gènere, origen socioeconòmic, capital instructiu familiar) presenten una 
elevada capacitat explicativa del desenvolupament acadèmic dels alumnes. En el cas 
de l’alumnat estranger, noves variables individuals derivades del procés migratori (edat 
d’arribada, característiques del sistema educatiu en origen, llengua familiar...) han de 
ser incloses en l’anàlisi per tal d’abordar el menor èxit escolar per part d’aquests 
alumnes.  

Ara bé, al marge de les característiques individuals, altres autors (Bryk i Raudenbush, 
1992; Caldas i Bankston, 1997; Lauder et al, 2007; Alegre i Arnett, 2007) han insistit en 
el pes que la composició social dels centres (en termes de capital instructiu i 
procedència, principalment) exerceix com a variable explicativa del rendiment escolar. 
En altres paraules, nombroses recerques han demostrat com determinades 
composicions socials dels centres poden emfasitzar (o reduir) les desigualtats 
educatives producte de les característiques individuals dels alumnes. L’efecte-
composició es troba, doncs, a la base de l’atenció atorgada des de les ciències socials 
i educatives a un fenomen, cada cop més present a casa nostra: la segregació escolar. 
La detectada segregació de l’alumnat escolaritzat en la xarxa escolar finançada 
públicament (Benito i González, 2007) ha fet necessari abordar, en profunditat, els 
possibles efectes que aquesta segregació pot causar a la població escolar més 
vulnerable, especialment a la població d’origen estranger.   

En algunes de les nostres investigacions hem situat com a element central en l’acollida 
els processos d’assignació de plaça escolar i les dinàmiques de concentració de 
l’alumnat estranger en determinats centres educatius (Benito i Gonzàlez, 2007; 
Subirats, J. et al, projecte ARAI 2006 “Impacte de les Oficines Municipals 
d'Escolarització en la distribució de l’alumnat d'origen estranger entre els centres 
educatius”). En aquestes recerques, a partir de la realització d’un treball empíric 
exhaustiu, hem mirat d’aportar propostes d’intervenció a l’administració educativa 
catalana i a les administracions locals per tal de fer front als processos de segregació 
escolar als municipis catalans. Bé a través de l’anàlisi de les diferents lògiques de tria 
de les famílies i de l’impacte dels diferents models de zonificació escolar sobre la 
composició social dels centres educatius (Benito i Gonzàlez, 2007; Alegre, et al, 2010) 
o bé a través de l’anàlisi de l’impacte de les Oficines Municipals d’Escolarització 
(Benito et al 2009), hem mirat d’oferir propostes que permetin neutralitzar determinats 
processos de segregació escolar i avançar cap a una distribució més equilibrada de 
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l’alumnat en la xarxa escolar en funció del seu estatus socioeconòmic i cultural o de la 
seva procedència. Sens dubte, aquesta és una qüestió vital per tal de fixar els 
fonaments d’un sistema educatiu que afavoreixi la integració escolar i social dels 
nouvinguts i que permeti avançar cap a una educació intercultural que afavoreixi la 
cohesió social. Criteris de (re)disseny de les àrees d’influència escolar, polítiques de 
redistribució de la matrícula viva, polítiques de reducció de ràtios, polítiques de reserva 
de places per a alumnes amb Necessitats Educatives Específiques (NEE), polítiques 
informatives i d’orientació a través de les Oficines Municipals d’Escolarització (OMEs), 
etc., han centrat el paquet de propostes derivades de les recerques realitzades en els 
darrers anys pel nostre grup de recerca entorn a aquesta qüestió.  

Ara bé, si bé són diversos els estudis que presenten una sèrie de factors objectius que 
expliquen les dinàmiques segregadores entre centres, són menys freqüents les 
recerques que aborden com a objecte central la segregació dins dels propis centres. 
En aquesta línia d’investigació, en altres recerques hem indagat entorn a aquells 
factors organitzatius i estructurals de l’atenció a la diversitat dels propis centres 
educatius que tenen una incidència directa sobre la integració relacional i lingüística de 
l’alumnat d’origen immigrat (Alegre, Benito i González, 2006; Benito i González, 2010). 
Des d’aquesta mateixa perspectiva, el projecte ARAFI 2008 “Xarxes interculturals als 
centres de secundària: una anàlisi dels aspectes organitzatius afavoridors de la 
integració relacional dels alumnes immigrats” ens va permetre aprofundir en aquells 
elements organitzatius de centre que facilitaven o entorpien la configuració de xarxes 
interculturals.  

Ens proposem ara fer un pas més enllà, amb l’objectiu d’observar els efectes 
d’aquestes xarxes en relació al rendiment i les expectatives acadèmiques de l’alumnat 
estranger implicat. Aquesta recerca pretén aportar una perspectiva micro, centrada no 
només en la composició social dels centres sinó en les xarxes relacionals dels seus 
alumnes. En aquesta ocasió, la mirada s’adreça, doncs, a l’interior dels centres i, més 
concretament, als grups relacionals que s’hi creen en els instituts d’educació 
secundària.  

Són diverses les teories educatives que apunten a la importància de la creació 
d’aquestes xarxes relacionals interculturals per a la reducció d’algunes desigualtats 
socials de partida i per a l’avenç cap a una igualtat d’oportunitats educatives efectiva. 
En l’àmbit de la sociologia de l’educació ha estat a bastament demostrat que aquells 
alumnes immigrats que s’escolaritzen en centres socialment i ètnica més heterogenis 
rendeixen millor i disposen de més expectatives de continuïtat acadèmica que no pas 
aquells altres alumnes immigrats que assisteixen a escoles o instituts on es concentra 
un gran nombre d’alumnat de baix perfil socioeconòmic. Però l’assistència a un centre 
heterogeni (pel que fa a la seva composició social i ètnica) no sempre comporta la 
conformació de xarxes relacionals heterogènies quant a l’origen, reduint-se així 
l’”efecte-arrossegament” que propicia la millora del rendiment de l’alumnat estranger.  

En aquest projecte, doncs, tenim en consideració la segregació escolar, o, en altres 
paraules, la concentració de l’alumnat estranger en tant que elements que poden 
dificultar la conformació de xarxes interculturals i, per tant, el desenvolupament dels 
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positius efectes que el contacte amb alumnat autòcton pot exercir sobre els resultats 
escolars de l’alumnat estranger. Però la construcció de xarxes interculturals dins dels 
centres no tan sols té efectes positius per a l’alumnat nouvingut en el terreny dels 
aprenentatges o de l’arrossegament a l’alça d’expectatives. L’experiència sostinguda, 
significativa i en pla d’igualtat de dinàmiques de contacte intercultural pot revertir en la 
superació de prejudicis, estereotips i hostilitats interculturals mútuament compartits, 
afavorint la creació d’actituds positives i normalitzadores en la relació amb la diversitat. 
Tot plegat, ens trobem davant d’un repte amb evidents implicacions en termes de 
cohesió social i de construcció d’una ciutadania plural. 

Assolir una integració real de l’alumnat de recent incorporació, entrant a formar part de 
xarxes interculturals amb presència d’alumnats autòctons es postula com un element 
central des del punt de vista de la cohesió social, de l’equitat i, fins i tot, de la pròpia 
excel·lència del sistema educatiu català. I, en aquest sentit, el present projecte pretén 
aportar informació necessària de la realitat catalana per a una posterior intervenció 
política.  

Com hem comprovat en recerques anteriors (Alegre, Benito i González, 2006), la 
integració de l’alumnat estranger nouvingut en xarxes constituïdes per alumnes 
autòctons es configura com una via essencial per a l’aprenentatge del català i per al 
seguiment d’un itinerari escolar normalitzat. Pretenem, ara, a partir de l’explotació 
estadística i en base a un treball de fort contingut qualitatiu, observar si la inclusió en 
xarxes interculturals, és a dir, si el contacte amb alumnat autòcton redueix l’impacte de 
la procedència sobre els resultats i les expectatives dels alumnes d’origen estranger. 
Aquest projecte parteix de la hipòtesi que les distàncies de rendiment entre els 
alumnes autòctons i estrangers són també producte de l’existència, dins dels centres, 
de processos de relació entre adolescents conduents a la conformació de xarxes 
socials homogènies quant a l’origen.  

Entenem la cohesió des de dues perspectives: d’una banda la de caràcter relacional, 
és a dir, la integració de l’alumnat d’origen estranger en xarxes socials normalitzades i, 
per l’altra, la reducció de les diferències escolars resultants de l’origen social de 
l’alumne. Tots dos aspectes essencials per a assegurar la igualtat d’oportunitats de 
l’alumnat estranger en l’àmbit educatiu però també per assolir una societat 
cohesionada i menys segregada.  

Es tracta, en definitiva, d’aportar reflexions i d’observar els efectes de les xarxes 
relacionals (interculturals o segregades / perfil instructiu concret o heterogeni) sobre 
els resultats escolars de l’alumnat estranger, així com sobre la conformació 
d’expectatives acadèmiques en les transicions a l’educació postobligatòria. 

A tal efecte, organitzem la recerca en diversos capítols, apartats i subapartats que ens 
permeten abordar progressivament la introducció de noves variables en l’anàlisi. En el 
capítol 2 de l’informe presentem el disseny analític de la recerca, explicitant els criteris 
que han guiat la configuració de la mostra i el procés de compilació de dades, així com 
les diverses tècniques quantitatives i qualitatives emprades per a l’anàlisi.  
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El capítol 3 configura el marc teòric de referència que, d’una banda, justifica l’elecció 
del tema d’aquesta recerca i, de l’altra, permet emmarcar els resultats obtinguts en el 
bagatge acumulat per diferents branques de les ciències socials i educatives respecte 
al rendiment escolar i les expectatives acadèmiques de l’alumnat estranger. 

Els resultats de l’anàlisi són presentats en dos capítols, centrats cadascun d’ells en 
una variable dependent diferenciada. En el capítol 4 parem atenció a l’acreditació en 
finalitzar l’educació secundària obligatòria, és a dir, en l’obtenció del graduat escolar 
per part de l’alumnat estranger. Quatre subapartats han estat creats per tal d’ordenar i 
presentar de forma progressiva els resultats analítics. En un primer moment es 
presenten els resultats de les anàlisis logístiques que inclouen variables individuals i 
relacionals en l’estudi de l’acreditació de l’alumnat de la mostra. El segon apartat se 
centra en l’estudi de les variables individuals en combinació amb l’efecte que la 
composició social dels centres exerceix sobre les probabilitats d’acreditar de l’alumnat 
estranger. En un tercer punt són introduïdes en l’anàlisi les variables relacionals, és a 
dir, el tipus de xarxa d’amistats en què els alumnes s’integren. Finalment, el quart punt 
aporta determinades reflexions sobre l’alumnat que no obté el graduat, diferenciant 
entre aquells que abandonen el sistema educatiu reglat (certifiquen) i aquells altres 
que opten per la repetició de curs.  

Les transicions a l’educació postobligatòria, concretament l’elecció del batxillerat o dels 
CFGM, ocupen la nostra atenció en el capítol 5. Discernir quines variables individuals i 
relacionals influeixen en l’elecció de la via acadèmica o de la via professionalitzadora 
en finalitzar l’ESO és l’objectiu d’aquest cinquè capítol. Se segueix, a tal efecte, una 
estructura semblant a la presentada en el capítol anterior: en primer lloc, l’anàlisi de les 
regressions logístiques que permet fer una primera aproximació a les transicions a 
l’educació postobligatòria. En segon terme, s’aborden les variables individuals 
emmarcades en les diferents tipologies de composicions socials de centre i, finalment, 
s’introdueixen en l’anàlisi les variables de caràcter relacional.  

Per tal de tancar l’informe, el capítol 6 engloba les conclusions finals i les propostes 
d’intervenció resultants, amb l’objectiu de emfasitzar els punts més importants derivats 
de l’anàlisi realitzada i, consegüentment, establir-ne aquelles vies d’intervenció política 
que poden dirigir-se a la seva millora.  
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2. Metodologia 

L’explotació analítica d’aquesta recerca es fonamenta en dues línies d’investigació per 
tal d’abordar les possibles relacions existents entre, d’una banda, les formes 
d’agrupament de l’alumnat immigrat i, de l’altra, el seu rendiment i les seves 
expectatives acadèmiques. 

Les tècniques d’anàlisi emprades es mouen al voltant de dos enfocaments bàsics: 

 Anàlisi estadística (programa SPSS): s’aplicaran diferents tècniques 
estadístiques (principalment regressions logístiques bivariants i taules de 
contingència) per tal d’abordar la relació existent entre les tipologies de xarxes 
relacionals desplegades i l’èxit escolar dels alumnes. S’ha fet ús de la mateixa 
tècnica estadística, per tal de conèixer l’efecte de les xarxes relacionals sobre els 
itineraris i les expectatives formatius a curt termini expressats per l’alumnat. 
Aquesta tècnica estadística permet destriar el pes que les variables individuals i les 
variables de composició (de centre i de xarxa) tenen sobre les diferents variables 
dependents identificades.  

 Anàlisi del discurs de les entrevistes realitzades amb alumnes, explorant els 
patrons de sentit i implicacions de la seva posició en els mapes relacionals en què 
participen, així com l’efecte d’aquests mapes sobre el seu èxit escolar i les seves 
expectatives acadèmiques.   

2.1 La mostra 

Aquesta recerca parteix de la descripció i anàlisi focalitzades de la totalitat dels grups-
classe de 4t d’ESO de vuit centres d’ensenyament secundari catalans. Es va optar per 
considerar el darrer curs de l’educació secundària obligatòria fonamentalment per dos 
motius: d’una banda, aquest curs esdevé un moment clau en la materialització de les 
expectatives de trajectòria acadèmica de l’alumnat (itinerari acadèmic, professional o 
abandonament dels estudis); d’altra banda, i en relació directa amb l’objectiu central 
d’aquesta recerca, fixar-nos en el moment de finalització de l’ESO permet abastar una 
major i més contrastada trajectòria d’experiències relacionals viscudes per part dels 
alumnes.  

Pel que fa als grups-classe, aquests configuren una mostra variada en base al perfil 
del seu alumnat, atès que l’objectiu ha estat contrastar situacions de composició ètnica 
heterogènia amb situacions de composició homogènia. Com acabem d’esmentar, es 
focalitza l’anàlisi en la totalitat de grups-classe de 4t d’ESO de cadascun dels centres 
seleccionats, fet que permet capturar amb major facilitat els lligams relacionals 
establerts entre alumnes de diferents grups. D’aquesta manera, s’ha treballat amb una 
mostra de 27 grups-classe. 

Pel que fa a la composició social dels centres,  s’han tingut en compte dues variables. 
D’una banda, el perfil instructiu de les famílies (autòctones i estrangeres) 
escolaritzades i, de l’altra, els contextos geogràfics de procedència de l’alumnat 
estranger.  
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En relació al perfil instructiu familiar de l’alumnat, la confecció de la mostra ha 
perseguit abraçar una diversitat important que permetés -si no de forma completa, sí 
parcialment- controlar l’efecte d’aquesta variable sobre l’objecte d’estudi. A tal efecte, 
la mostra inclou dos tipus de centres: d’una banda centres on aproximadament més 
d’un 25% de l’alumnat autòcton pertany a famílies amb estudis universitaris (Instituts 
A, B, D i F) i, de l’altra, instituts on el nombre d’alumnes amb pares amb estudis 
universitaris és inferior al 25% (Instituts C, G, E i H).  

Taula 1. Composició social dels instituts (4t d’ESO) segons capital instructiu familiar de 
l’alumnat 

 

 
L’elecció dels centres pretenia, en un primer moment, configurar una mostra amb 
instituts amb percentatges similars d’immigració. A partir de les dades facilitades pel 
Departament d’Educació per al curs 2009/2010, es va fer una tria inicial. Aquesta va 
haver de ser modificada per algunes diferències detectades entre les dades del 
Departament i les facilitades pels propis centres educatius. Finalment, els vuit centres 
de la mostra presenten percentatges d’alumnat estranger distants, si bé la major part 
d’ells (set dels vuit centres) superen el 25% d’estudiants amb dos pares nascuts a 
l’estranger. Els percentatges d’alumnat d’origen estranger ens permet establir dues 
categories de centres: en primer lloc, aquells centres amb més d’un 32% d’alumnat 

Institut 
Estudis 

Obligatoris 
 

N 37    
Institut A 

% 59,7%    

N 21   
Institut B 

% 31,8%   

N 7  
Institut C 

% 13,2%  
 

N 16   
Institut D 

% 38,1%   

Centres > 25% famílies 
amb estudis universitaris 

N 9    
Institut E 

% 11,8%   

N 25   
Institut F 

% 29,1%   

N 11   
Institut G 

% 10,4%   

N 12   

Centres < 25% famílies 
amb estudis universitaris 

Institut H 
% 22,6%    

N 138    
Total 

% 25,4%    
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d’origen immigrat (Instituts A, B, E i F) i, en segon lloc, aquells altres amb  
percentatges inferiors (Instituts C, D, F i H).  

Taula 2. Composició social dels instituts (4t d’ESO) segons percentatge d’alumnat d’origen 
estranger 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La procedència va ser tinguda en compte no només a través de la variable dicotòmica 
(estranger/autòcton) sinó també en funció de la zona geogràfica de procedència. 
Segons s’observa a la taula següent, tres centres presenten presència majoritària 
(entorn del 25%) d’alumnat procedent de l’Amèrica Llatina i dos centres de la Xina. 
L’alumnat procedent de l’Europa de l’Est, el Magreb i la zona geogràfica Indostan (que 
comprèn l’Índia, Pakistan i Bangladesh) és present de forma minoritària –i 
diferenciada- en els diversos centres. Assegurar que la mostra recollia alumnes de les 
principals procedències assentades a l’àrea metropolitana de Barcelona ha conduït a 
l’elecció de centres amb la següent composició:  

 

 

 

 

Institut 
Alumnat 

estranger 
   

N 21    
Institut A 

% 32,8%    

N 24    
Institut B 

% 33,8%    

N 18   
Institut C 

% 30,0%   

Centres > 32% 
alumnat estranger 

N 13    
Institut D 

% 28,3%    

N 52    
Institut E 

% 55,9%    

N 47    
Institut F 

% 45,6%   

N 29   

Centres < 32% 
alumnat estranger 

Institut G 
% 26,1%    

N 3    
Institut H 

% 5,3%    

N 207    
Total 

% 34,2%    
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Taula 3. Composició social dels instituts segons procedència de l’alumnat estranger 

Lloc de naixement dels pares 
Institut 

Autòctons 
Europa 

Est 
Amèrica 
Llatina 

Magreb Xina Indostan 

Total 

N 43 1 15 0 3 0 62 
Institut A 

% 69,4% 1,6% 24,2% ,0% 4,8% ,0% 100,0% 
N 47 4 17 3 0 0 71 

Institut B 
% 66,2% 5,6% 23,9% 4,2% ,0% ,0% 100,0% 
N 42 2 11 1 2 0 58 

Institut C 
% 72,4% 3,4% 19,0% 1,7% 3,4% ,0% 100,0% 
N 34 1 9 2 0 0 46 

Institut D 
% 73,9% 2,2% 19,6% 4,3% ,0% ,0% 100,0% 
N 41 1 16 3 27 5 93 

Institut E 
% 44,1% 1,1% 17,2% 3,2% 29,0% 5,4% 100,0% 
N 56 0 12 8 21 6 103 

Institut F 
% 54,4% ,0% 11,7% 7,8% 20,4% 5,8% 100,0% 
N 81 1 22 6 0 0 110 

Institut G 
% 73,6% ,9% 20,0% 5,5% ,0% ,0% 100,0% 
N 54 1 2 0 0 0 57 

Institut H 
% 94,7% 1,8% 3,5% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
N 398 11 104 23 53 11 600 

TOTAL 
% 66,3% 1,8% 17,3% 3,8% 8,8% 1,8% 100,0% 

 

2.2 Anàlisi quantitativa: qüestionaris 

Un primer instrument per a la recollida d’informació i de dades ha estat l’administració 
d’un breu qüestionari a la totalitat dels alumnes de 4t d’ESO dels vuit centres de la 
mostra. Cal advertir que amb l’objectiu de garantir l’anonimat dels alumnes, li ha estat 
assignat a cadascun d’ells un codi. 

Aquesta enquesta ha estat estructurada en tres parts. En primer lloc, una bateria de 
preguntes adreçades a la recollida de les dades bàsiques sobre l’extracció 
socioeconòmica i capitals instructius dels alumnes (país de naixement dels pares i de 
l’alumne, nivell d’estudis dels pares, llengua d’ús habitual a casa, a l’institut i fora del 
centre, etc). En segon terme, un conjunt de qüestions relacionades amb la trajectòria 
escolar i les expectatives acadèmiques dels alumnes (edat d’’incorporació al sistema 
educatiu català, pas per l’aula d’acollida, expectatives a curt i llarg termini, etc). Per 
últim, el qüestionari abordava les xarxes relacionals a través d’algunes preguntes 
genèriques (motius per haver triat amics i raons per no anar amb altres companys) i 
altres qüestions més concretes que requerien que l’alumne assenyalés (mitjançant el 
codi assignat prèviament) quins estudiants del centre formaven part de la seva xarxa 
relacional, tot especificant el temps que fa que són amics, els moments en què es 
troben (classe, pati i/o fora de l’institut), si és un amic a qui demana ajuda en els 
estudis o per a qüestions personals, etc.  
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Figura 1. Mostra del qüestionari 
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Els alumnes van respondre el qüestionari durant la seva jornada lectiva, amb la 
presència d’un membre de l’equip de recerca (a excepció de l’Institut D1) per tal de 
garantir la resolució de dubtes i controlar alguns elements que poguessin reduir el grau 
de fiabilitat en la resposta. Val a dir que el qüestionari va ser administrat en català a tot 
l’alumnat, amb l’excepció d’alguns alumnes dels Instituts E i F, per als quals es va 
encarregar una versió traduïda a la llengua xinesa i alguns altres a qui, puntualment, 
se’ls va facilitar una traducció oral a l’anglès. 

2.3 Anàlisi quantitativa: recollida de resultats acadèmics i itineraris 
formatius 

Un cop finalitzat el curs escolar, es va sol·licitar als centres un llistat amb els resultats 
acadèmics obtinguts pels alumnes. Concretament es va recollir informació sobre 
graduació o no graduació de l’alumne i l’itinerari que aquest seguirà el curs següent. 

A partir d’aquestes dades, hem pogut conèixer quins alumnes han finalitzat l’educació 
secundària amb l’obtenció del graduat d’ESO, quins alumnes han finalitzat sense 
aquest graduat i, finalment, quins han optat per repetir 4t d’ESO. D’altra banda, per a 
aquells alumnes que no repeteixen, s’ha recollit informació sobre el seu itinerari 
formatiu: abandonament dels estudis, Programa de Garantia Social, Cicle Formatiu 
(CFGM) o Batxillerat.  

2.4 Anàlisi qualitativa: entrevistes semiestructurades 

Una segona via de recollida d’informació ha estat la realització d’entrevistes tant a 
alumnes d’origen immigrat com a alguns alumnes autòctons, que prèviament havien 
estat identificats a partir d’una primera explotació del qüestionari. S’han entrevistat 
alumnes de diferents procedències i moments d’incorporació al sistema educatiu 
català. El propòsit d’aquestes entrevistes ha estat capturar els processos, sentits i 
motivacions dels lligams relacionals d’aquests alumnes, així com copsar la influència 
d’aquests lligams sobre el seu rendiment i les seves expectatives acadèmiques. S’han 
entrevistat un total de 26 alumnes, distribuïts de la següent forma –segons institut i 
procedència-:  

Taula 4. Alumnes entrevistats segons institut i lloc de naixement dels pares 

Instituts Autòctons Europa Est 
Amèrica 
Llatina 

Magreb Xina Indostan 

Institut A 1 1 1  1  
Institut B  1 2 1   
Institut C  2 2  1  
Institut F   1 2 1 2 
Institut G 1  4 2   
Total 2 4 10 5 3 2 

 

                                            
1 L’Institut D va administrar el qüestionari durant la jornada lectiva però sense presència de l’equip de recerca 
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Un tercer instrument d’aproximació al nostre objecte d’estudi han estat les entrevistes 
semiestructurades realitzades als membres dels equips directius dels centres de la 
mostra. L’entrevista s’ha realitzat al membre designat pel propi centre, havent 
entrevistat en alguns casos al director/directora, en altres al coordinador o 
coordinadora pedagògica, cap d’estudis o coordinador de cicle. La finalitat d’aquestes 
entrevistes ha estat obtenir informació sobre la composició social i ètnica dels centres i 
grups seleccionats, així com de l’estructura i funcionament dels seus principals 
dispositius d’atenció a la diversitat, d’acollida específica, d’intervenció en espais 
informals o més enllà de l’escola, i de formació del professorat. 

2.5 Anàlisi reticular o de xarxes 

L’anàlisi de xarxes socials ha experimentat en els darrers anys una creixent popularitat 
en l’àmbit de les ciències socials com a alternativa (en molts casos com a 
complement) a l’anàlisi de tipus individualista-atomista. En contrast amb l’estudi 
tradicional centrat en la consideració dels atributs i comportaments individuals i la 
construcció de categories basades en aquestes variables, la perspectiva de les xarxes 
socials fa de les relacions entre actors el material sobre el qual construir i organitzar la 
interpretació i explicació dels comportaments socials i actituds dels individus. Segons 
apunten Wellman i Berkowitz (1988), les relacions entre persones estructuren les 
assignacions de recursos, i aquesta estructuració queda reflectida en determinades 
xarxes de poder i dependència. Per aquest motiu, per a comprendre el funcionament 
de l’agència social pot sovint resultar més esclaridor analitzar les pautes d’interacció 
entre els actors que no pas descriure les seves característiques individuals 
considerades apriorísticament. 

Quan l’objecte d’estudi se sustenta en processos de relacions interpersonals (aquest 
és el nostre cas), una de les premisses bàsiques de l’anàlisi reticular defensa que 
l’estructuració de les xarxes contribueix a explicar els discursos i les pràctiques dels 
actors interactuants així com les seves conseqüències. I és en aquest marc que situem 
el nostre estudi.  

L’anàlisi de xarxes (a partir del programa UCINET però també mitjançant una anàlisi 
estadístic fonamentat en l’SPSS) és, doncs, a la base de l’aproximació analítica 
d’aquesta recerca. 
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3. Aproximació teòrica 

Indubtablement són molts i ben diversos els factors que poden incidir en l’explicació 
dels resultats escolars que els alumnes assoleixen en les diferents etapes de la seva 
trajectòria educativa. Escapa de les possibilitats d’aquesta recerca presentar una 
revisió exhaustiva d’aquella literatura acadèmica que ha analitzat els efectes de 
diferents variables sobre els assoliments acadèmics dels alumnes. En tot cas, ens 
proposem en aquest apartat presentar les principals tesis que han sorgit en el marc de 
la sociologia de l’educació per tal d’abordar el tema que ens ocupa.  

Distingirem principalment tres línies argumentatives. En primer lloc, aquells estudis 
que apunten a les variables individuals (siguin personals o familiars) com a base 
explicativa de l’èxit escolar i l’itinerari formatiu seguit pels diferents col·lectius 
d’alumnes. En segon terme, abordarem aquells posicionaments que atribueixen als 
centres escolars (sigui per la seva composició, sigui per les seves dinàmiques 
educatives) una determinada capacitat per tal de compensar/reduir l’efecte de les 
variables individuals. I, per últim, centrarem la nostra atenció en aquelles teories que, a 
un nivell més micro, paren atenció en les xarxes relacionals (grup d’amics) dels 
alumnes per tal d’explicar el seu rendiment i itinerari acadèmic.  

3.1 El pes de les variables personals i familiars 

Tal i com abordàvem en la introducció, aquelles variables que s’han demostrat més 
significatives a l’hora d’explicar les desigualtats de resultats existents entre diferents 
col·lectius d’estudiants i escoles tenen a veure amb les característiques individuals 
(personals i familiars) dels alumnes. Convé explicitar que situem a aquest nivell aquells 
efectes que poden ser atribuïts a factors que van des del capital socioeconòmic o 
educatiu dels alumnes, al seu capital social, passant per altres variables clau com el 
sexe o la procedència. I cal també emfasitzar com bona part d’aquests factors 
individuals interaccionen significativament entre ells, en altres paraules, es troben 
marcadament correlacionats, fet que provoca una certa dificultat per destriar-ne 
l’impacte net d’alguns d’ells. Sigui com sigui, i a la llum de diferents recerques 
internacionals, sí semblen posicionar-se aquelles variables que fan relació al capital 
instructiu dels seus pares i, sobretot, de les seves mares (OECD, 2004) com a factors 
especialment rellevants a l’hora de donar compte de les desigualtats de resultats 
obtinguts per l’alumnat. Altres variables que també introdueixen variacions en aquesta 
relació són la raça, l’ètnia i el sexe (Hallinan i Williams, 1990; Sarigiani et al, 1990; 
Sewell i Shah, 1987; Marini, 1978). 

El pes explicatiu global d’aquest conjunt de factors és tan significatiu que ha dut a 
autors com Stephen Gorard a qualificar de “patològic” qualsevol intent insistent de 
cercar efectes sobre les desigualtats educatives atribuïbles a variables més enllà 
d’aquest nivell individual-familiar (i.e. factors escolars o de context) (2006). D’acord 
amb aquest autor, si es prenen en consideració les conclusions d’aquells estudis més 
rellevants sobre aquesta matèria, es pot extreure com a conclusió general que la 
variança de resultats entre els alumnes queda explicada per l’efecte d’aquestes 
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variables −background individual− en una proporció que va des d’un 70% a un 100%. 
És més, aquesta proporció tendeix a incrementar-se a mesura que augmenta el volum 
de la mostra considerada (Shipman, 1997).  

Diversos autors han centrat la seva atenció en l’efecte de les variables individuals no 
només sobre l’acreditació o rendiment escolar sinó també sobre la construcció 
d’expectatives acadèmiques a curt i llarg termini. Per exemple, Corominas (2003), 
sobre la base d’una enquesta específica administrada a l’alumnat de 4rt d’ESO d’una 
àmplia mostra d’escoles gironines, aconsegueix insistir en la importància del nivell 
d’estudis i la qualificació de pares i mares a l’hora d’explicar les decisions de 
continuïtat acadèmica o laboral dels seus fills, decisions que són també en bona part 
explicades en base als seus assoliments escolars previs.  
 
Per la seva banda, Calero (2006), utilitzant dades extretes del Panel de Llars de la 
Unió Europea (PHOGUE) per al cas espanyol, arriba a delimitar la incidència de tres 
variables individuals clau sobre la probabilitat que els alumnes optin pel seguiment 
d’un o altre itinerari més enllà de l’ESO. Més concretament, es conclou que els nois 
tenen una major probabilitat que les noies d’optar per l’ingrés al món laboral o estudiar 
CFGM en relació a l’opció de continuïtat acadèmica (Batxillerat); que la probabilitat de 
cursar Batxillerat augmenta en funció dels anys d’estudis de les mares; que els fills i 
filles de treballadors manuals qualificats i no qualificats tenen poques probabilitats 
d’acabar optant pel Batxillerat en comparació amb els fills i filles de famílies 
pertanyents a d’altres classes socials. 
 
Tot plegat permet fiançar la següent línia argumental: el background familiar 
(socioeconòmic i cultural) dels alumnes condiciona les seves actituds i disposicions 
cap a la institució escolar, tendint-se cap a la formació d’unes o altres expectatives 
educatives,2 les quals necessàriament condicionen els seus assoliments acadèmics; 
finalment, aquests últims reforcen en una direcció o altra el sentit d’aquestes mateixes 
expectatives, les decisions de continuïtat/discontinuïtat educativa i, en conseqüència, 
els itineraris que s’acaben resseguint (Alegre et al, 2007).  
 
En definitiva, ens situem en el marc d’aquella perspectiva que Kerckhoff (1976) 
designa com a “enfocament de la socialització” (socialisation approach). Efectivament 
es tracta aquesta d’una perspectiva eminentment centrada en la transcendència dels 
processos de socialització familiar en la transmissió de models, valors i actituds referits 
als sentits de l’escolarització. I és en aquest terreny on les tesis de Basil Bernstein són 
de referència obligada. Berstein afirmava que el llenguatge és un factor privilegiat en 
l’explicació dels diferents mecanismes de transmissió i reproducció culturals. Aquest 
autor posà l’accent en identificar els diferents codis de comunicació que s’utilitzen en 
l’educació, així com el grau d’accés als significats en funció de la família d’origen de 
l’alumne. Segons Berstein, l’escola fa servir un codi educatiu elevat que provoca que 
aquells alumnes que a casa no l’utilitzen (classes treballadores, minories ètniques...) 
tinguin un grau major de dificultat per fer un seguiment dels continguts escolars. 
                                            
2 De fet, el mateix grau de definició o indefinició de les expectatives educatives de l’alumnat es troba condicionat 
fonamentalment pel nivell d’estudis dels pares (Corominas, 2003; Gimeno Sacristán, 1996). 
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A partir d’aquí, el fet que el manteniment d’unes o altres disposicions i expectatives 
afavoreixi o inhibeixi l’obtenció d’uns o uns altres resultats escolars permet justificar 
aquells arguments que entenen l’escolarització com un instrument de selecció i 
reproducció sociocultural. Bourdieu i Passeron (1970) consideren que la cultura 
ensenyada a les escoles no és neutra sinó que respon al conjunt d’actituds i aptituds 
pròpies de les classes dominants, motiu pel qual els alumnes que pertanyen a 
aquestes classes disposen del bagatge cultural que els hi permet prosperar en l’àmbit 
educatiu, mentre que els pertanyents a altres classes socials es troben mancats 
d’aquests coneixements i per això estan abocats al fracàs escolar. 

3.2 L’efecte-Escola 

Sense negar la importància que els factors individuals han demostrat tenir a l’hora 
d’explicar els resultats i les expectatives acadèmiques de diferents col·lectius 
d’alumnes, és necessari buscar un segon tipus d’efecte que sembla estar rere aquell 
marge de desigualtat que les característiques individuals no acaben d’explicar. Ens 
referim a l’”efecte escola”.  

Des de la pionera investigació realitzada per James Coleman als Estats Units als anys 
60, coneguda com l’Informe Coleman (Coleman 1966) han estat diverses les 
investigacions que han considerat la composició social de les escoles un dels factors 
centrals a l’hora d’analitzar el pes atribuïble a l’anomenat “efecte escola” sobre els 
resultats acadèmics dels alumnes. L’informe Coleman situava el perfil socioeconòmic i 
acadèmic del centre com el principal factor pròpiament escolar que, més enllà de 
l’origen social de cada alumne (a nivell individual) impactava significativament sobre 
els seus resultats escolars. A més, Coleman va comprovar que l’”efecte escola” no 
tenia el mateix impacte sobre tots els alumnes, sinó que era l’alumnat socialment més 
desafavorit aquell que més es beneficiava d’assistir a escoles avantatjades (Coleman, 
1966; Nash, 2003). Des d’aleshores són significatives les investigacions que 
atribueixen a variables de composició escolar una clara influència sobre els resultats 
acadèmics dels alumnes, entre elles les que han mostrat efectes atribuïbles a la seva 
composició ètnica (Caldas i Bankston, 1998; Brown, 2001; Hanushek et. al., 2002; 
Rangvid, 2005; Dronkers i Levels, 2006), deixant en un segon pla la influència de la 
qualitat de l’ensenyament, del professorat i del currículum.  

D’aquesta forma, els pares i el grup d’iguals es converteixen en els principals factors 
explicatius del desenvolupament acadèmic d’un alumne. Ara bé, alguns teòrics afirmen 
que la influència que exerceixen els pares no opera de la mateixa forma que la que 
exerceixen els companys. Així, mentre que els pares influeixen a través de l’exigència 
explícita d’assolir un nivell educatiu determinat, els iguals ho fan des d’una posició 
d’exemples a seguir (Spenner i Featherman, 1978). Altres investigacions han inclòs en 
l’anàlisi variables de control com l’estatuts socioeconòmic, el capital instructiu familiar i 
les habilitats acadèmiques dels estudiants, mostrant totes elles un efecte positiu en 
l’increment de les expectatives de l’alumne.  
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A les darreres dècades, les investigacions entorn de les conseqüències de la 
composició social han estat realitzades sobre dos tipus d’efectes. D’una banda, els 
estudis que han analitzat l’efecte dels companys del centre i/o del grup-classe en la 
construcció de les expectatives acadèmiques i els resultats dels alumnes. La hipòtesi 
central és l’existència d’un cert contagi d’expectatives acadèmiques dels alumnes de 
major perfil instructiu familiar cap a aquells altres de famílies menys instruïdes (efecte 
“arrossegament”). Destaquen en aquest àmbit els estudis duts a terme per Buchmann i 
Dalton (2002), en què introduïren com a variable d’anàlisi la comprensivitat dels 
sistemes educatius de cada país; Caldas i Bankston (1997), que demostraren que un 
context format per companys que provenen de famílies amb un estatus relativament alt 
contribueix als resultats acadèmics independentment de l’origen socioeconòmic i la 
raça de l’individu; o Teddlie i Reynolds (2000) per a quins la composició del centre i 
dels antecedents acadèmics és superior a la que puguin exercir les habilitats 
acadèmiques i l’origen socioeconòmic de l’alumne. En aquesta mateixa línia, Thrupp 
(1999) afirmava que una composició heterogènia de l’escola afectava als processos 
escolars de forma que els resultats acadèmics de l’alumnat es reduïen en entorns de 
baix nivell econòmic i, en canvi, s’estimulaven en entorns de classe mitjana.  

D’altra banda, pren importància durant els anys 80 el moviment d’investigació 
denominat School Effectiveness Research (SER). Des de la seva emergència, el seu 
missatge principal ha estat que les escoles, per elles mateixes, poden marcar la 
diferència (“schools can make a difference”) –i per tant ser efectives també a l’hora de 
reduir les distàncies entre els resultats dels seus alumnes– si basen la seva feina 
quotidiana en el desenvolupament de tot un seguit de processos pedagògics i 
organitzatius que s’han constatat positius en aquest sentit (Teddlie & Reynolds, 2000); 
per exemple, un clima de consens, cohesió i cooperació entre el professorat, 
l’existència d’una “atmosfera ordenada” dins l’escola, o l’orientació de la pràctica 
docent cap a l’èxit acadèmic (Scheerens & Bosker, 1997). Ens situem aquí davant la 
defensa del denominat “efecte procés”. 

Una de les principals crítiques a la tradició d’estudis d’efectivitat escolar és que, en la 
seva majoria, aquests no han incorporat adequadament el pes de les diferents 
variables de composició escolar sobre els resultats dels seus alumnes, establint una 
relació de causalitat massa directa entre processos institucionals i organitzatius, d’una 
banda, i resultats acadèmics, de l’altra (Slee, Weiner, & Tomlinson, 1998; Thrupp, 
1999). Existeixen, en aquesta línia, algunes investigacions que analitzen la relació 
existent entre les condicions en què es desenvolupa l’aprenentatge del grup-classe i la 
composició social del mateix. En aquest sentit, s’apunta que un grup-classe format per 
fills de famílies amb un major nivell instructiu genera unes dinàmiques de treball més 
afavoridores per a un desenvolupament acadèmic més elevat, així com unes majors 
expectatives del professorat cap al grup, fet que acaba incrementant les expectatives 
acadèmiques del grup en el seu conjunt, essent els més beneficiats els alumnes 
provinents de famílies amb un nivell d’instrucció més baix (“efecte pigmalió”, Rosenthal 
i Jacobson, 1980). Opdenaker i Van Damme (2001) demostren que la composició 
social de l’escola està positivament correlacionada amb una atmosfera d’aprenentatge 
ordenada i amb la cooperació entre professors, afectant aquests elements de forma 
positiva als resultats acadèmics individuals dels alumnes. Altres estudis centren la 
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seva atenció en la influència que la composició del grup-classe exerceix sobre el 
treball del professorat (Dar i Dreeben, 1983) i en l’oferta curricular de l’escola i en les 
polítiques que assignen l’alumnat a cada classe (Bryk et al 1990). Finalment, diversos 
autors creuen que aquest efecte és causat per les diferències en la qualitat del 
professorat (els pitjors professors tenen majors probabilitats d’exercir en les escoles 
menys atractives) o per les respostes dels estudiants i pel context que es crea en una 
classe on la major part de l’alumnat prové de la classe treballadora  (Nash, 2003).  

Són poques les publicacions que tracten aquests efectes centrant-se en l’àmbit català. 
Entre aquestes destaquen l’Informe PISA 2003 i 2006, en el qual el resultat evidencia 
la incidència que la composició social del centre té sobre el resultat de l’alumnat. 
Aquesta incidència és clara en analitzar detingudament les diferències entre els 
resultats obtinguts pels alumnes escolaritzats en centres privats i aquells que estudien 
en centres públics a Catalunya: descomptant l’efecte individual del factor 
socioeconòmic i cultural, la diferència de resultats entre els centres de titularitat pública 
i els de titularitat privada es redueix i, si a més es descompta el nivell d’aquest factor 
mitjà del centre, la distància es redueix de 29 a 7 punts (Ferrer, Ferrer i Castel, 2005). 
Aquestes dades reafirmen, doncs, la importància que la composició social dels centres 
exerceix sobre els resultats individuals dels alumnes.  

Finalment, val a dir que en el marc del debat sobre l’efecte-escola, els estudis sobre 
l’impacte de la composició social dels centres sobre les expectatives i decisions 
acadèmiques dels seus alumnes precedeixen en el temps aquelles recerques 
centrades en els efectes de la composició escolar sobre els resultats escolars de 
l’alumnat. Més concretament, ja des de finals dels 1950s, als Estats Units, diverses 
investigacions analitzaven l’impacte de l’estatus socioeconòmic mitjà de les escoles 
sobre les aspiracions acadèmiques dels seus alumnes (Michael, 1961; Turner, 1964; 
Wilson, 1959). Ens trobem, doncs, davant un efecte que, tal i com atribuïem al pes de 
les variables individuals, influeix tant els resultats acadèmics com la configuració 
d’expectatives acadèmiques a curt i llarg termini.  

3.3 L’efecte “xarxa relacional” 

L’efecte escola planteja, doncs, que allò vist com a “normal”, com a ordinari, com a 
habitual és el que acaba definint el rendiment i les expectatives dels individus. Aquests 
sentits, aquests “marcs de rellevància significatius” (Schütz, 1962) es fan propis a 
través de l’experiència social quotidiana de l’alumne, a través del coneixement més o 
menys mediatitzat d’allò que “típicament” fan i pensen aquells a qui un creu assemblar-
se, siguin o no coneguts directes. Parlem, doncs, de models generals interioritzats per 
mitjà de processos d’emmirallament no sempre conscients. És en aquest sentit que els 
mapes culturals de l’escola en el seu conjunt afecten la conformació de disposicions, 
expectatives i decisions educatives (Alegre, 2007).  

Però ni l’origen social familiar ni la composició social dels centres semblen explicar 
totalment el rendiment escolar de determinats col·lectius d’alumnes i és aquí on 
adquireix rellevància l’estudi del grup d’iguals més propers, de les xarxes relacionals 
que s’estableixen en el marc del centres educatius. En altres paraules, al marge de les 



Xarxes interculturals als instituts 

 

 22

variables individuals i de la composició social dels centres educatius, cal parar atenció 
a aquells efectes que es produeixen en el nucli més reduït d’amistats més intenses. 

L’escolarització en un centre heterogeni (prenent com a variables la seva composició 
social i ètnica) no comporta necessàriament la conformació de xarxes relacionals 
heterogènies, quedant reduït d’aquesta forma “l’efecte arrossegament” que propicia la 
millora del resultat de l’alumnat més vulnerable. Diverses teories educatives apunten, 
doncs, a la importància de la creació de xarxes relacionals heterogènies (pel que fa al 
capital instructiu i a la procedència dels seus integrants) per a la reducció d’algunes 
desigualtats socials de partida i per a l’avenç cap a una igualtat d’oportunitats efectiva.  

Si bé abunden els estudis que presenten una sèrie de factors objectius per a explicar 
les dinàmiques segregadores entre centres educatius, són menys freqüents les 
investigacions que aborden com a objecte central la segregació dins dels mateixos 
centres.  

Ens centrem ara en els efectes atribuïbles al posicionament dels individus en el sí 
d’unes o altres xarxes escolars d’amistat o companyia. Perquè l’escola no és tan sols 
un espai socialitzador, sinó que també representa un camp de sociabilitat. I d’això ens 
informen els nombrosos estudis i etnografies que s’han ocupat de descriure i 
comprendre algunes d’aquestes articulacions juvenils en determinats contextos 
escolars. Els lads de Willis (1977), els Rasta Heads de Mac an Ghaill (1988), o les 
New Wave Girls de Blackman (1995), per citar exemples d’etnografies clau en aquest 
terreny, il·lustren la manera com prenen forma en l’àmbit escolar conjunts de relacions 
juvenils −tallats en aquests exemples per les variables de classe, gènere i ètnia− que 
acaben configurant grups d’iguals compactes que desenvolupen actituds de 
resistència cap a la cultura escolar. Efectivament, tant des de l’acadèmia com des de 
l’administració s’ha prioritzat un tipus d’enfocament que redueix la cultura juvenil a 
manifestacions subculturals “extremes”, provocant en molt bona mesura que s’hagi 
arribat a donar per descomptada la necessària incompatibilitat entre “enculturació 
juvenil” i socialització escolar. En altres paraules, tot signe de penetració de cultures 
juvenils en l’àmbit escolar tradicionalment s’ha llegit en clau de subcultura resistent. 
Convé realitzar, però, un advertiment.  
 
És evident que la conformació de grups d’iguals compactes, on les relacions entre les 
seus membres són estretes i constants, no té perquè anar necessàriament associada 
al manteniment d’actituds de resistència escolar. Altrament dit, la tesi subjacent als 
denominats peer-effects, això és la tesi del “contagi” (Mayer & Jencks, 1989), pot 
perfectament implicar processos d’arrossegament d’expectatives a l’alça. Estenent les 
referències etnogràfiques abans apuntades, el posicionament identitari de grups com 
els Swots (Brown, 1987), els Academic Achievers (Mac an Ghaill, 1994) o les Black 
Sisters (Mac an Ghaill, 1988), tots ells integrats per estudiants de classe treballadora 
−autòctons els primers i ètnicament minoritaris els segons−, ens parlen d’aquesta 
possibilitat. I podem aquí fer menció dels resultats d’un estudi recent sobre els efectes 
de la composició escolar sobre el rendiment i les expectatives de l’alumnat (Benito, 
Chela i González, 2007). En efecte, aquests autors observaven com en diverses aules 
de 4rt d’ESO coexistien grups compactes caracteritzats per la manca d’expectatives de 
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continuïtat acadèmica, al costat d’altres agrupaments (igualment compactes) 
d’adolescents amb aspiracions d’ingrés al Batxillerat; això sí, grups diferenciats i 
internament força homogenis quant a l’extracció social familiar. 

3.4 L’escola com a espai cohesionador 

La centralitat atorgada a l’escola com a espai per a la integració social de determinats 
col·lectius no és nova, forma part del nucli de la sociologia de l’educació i de la 
preocupació política des dels inicis de la configuració del sistema educatiu universal. 
És més recent, en canvi, la visibilització que la buscada integració social d’aquests 
col·lectius presenta dèficits importants, visibilització emfasitzada per l’arribada del 
col·lectiu immigrant al nostre sistema educatiu.   

Els sociòlegs de l’educació i altres investigadors procedents de diversos àmbits 
científics (ciència política, pedagogia, antropologia...) coincideixen que l’escola és la 
principal institució amb la qual les famílies immigrades entren en contacte i, per tant, 
és un espai privilegiat per a desenvolupar polítiques d’acollida, d’integració lingüística i 
social, etc. Independentment del seu origen ètnic, de la seva religió, de la seva activitat 
econòmica o del temps de residència en el país, tota la població immigrada en edat 
escolar ha de ser escolaritzada, de forma que l’escola es converteix en el principal 
punt de connexió entre individus que en altres àmbits no presenten cap tipus de 
coincidència ni convivència.  

Des del punt de vista de la cohesió social, el potencial integrador de l’àmbit escolar 
gira entorn de la idea que el contacte intercultural facilita la convivència, contribuint a la 
superació de prejudicis i actituds racistes, així com facilita l’acceleració de certs 
processos d’aprenentatge informal en el cas dels alumnes dels grups minoritaris 
(Alegre, Benito i González, 2006). 

Aquestes justificacions es fonamenten a nivell teòrics en les hipòtesis del contacte. 
Aquesta teoria sosté que són les fronteres físiques i socials existents entre grups 
ètnicament diferenciats el que promou la ignorància mútua. Aquesta ignorància 
alimenta creences errònies, reduccionistes i negatives de base irracional i engendra 
sentiments d’hostilitat entre els grups en qüestió, al mateix temps que promou 
pràctiques i discursos de discriminació social i política dels col·lectius minoritzats. 
Aquestes imatges estereotipades són oportunament corregides quan aquests grups 
inicien processos d’aproximació i coneixement mutu (Allport, 1954). Algunes de les 
aportacions més recents en aquesta línia s’han mogut en el terreny dels efectes del 
contacte interètnic en l’àmbit educatiu (Schofield, 1995; Wood i Sontleitner, 1996; 
Schnneider, Fonzi, Tani i Tomada, 1997; Smith i Schneider, 2000; Nesdale i Todd, 
2000). Aquestes i altres investigacions fonamentades en la teoria del contacte han 
contribuït a establir que el contacte erosiona la base dels estereotips i modera els 
prejudicis interètnics. I no només els prejudicis interètnics sinó també tots aquells 
creats respecte els col·lectius de persones immigrades (Alegre, 2005) 

La hipòtesi del contacte requereix, doncs, la convivència de persones de distinta 
procedència en un mateix centre escolar. És abundant la producció científica que des 
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de l’anàlisi de les polítiques públiques i des de la sociologia ha centrat el seu interès en 
els processos d’assignació de plaça escolar i les dinàmiques de concentració de 
l’alumnat estranger en determinats centres educatius (Benito i Gonzàlez, 2007; Benito 
et al [en premsa]; Bonal, 2005).  

Sens dubte és aquesta una qüestió vital per tal de fixar les bases d’un sistema 
educatiu que afavoreixi la integració social i escolar dels alumnes nouvinguts i que 
permeti avançar cap a una educació intercultural que incentivi la cohesió social. Però 
no es tracta d’un element suficient, atès que és necessari que dins dels centres 
educatius es produeixi un autèntic contacte intercultural entre els alumnes. Cal tenir 
present que la constitució de xarxes interculturals dins dels centres educatius no té 
només efectes positius per a l’alumnat de recent incorporació per la seva capacitat per 
a potenciar la superació dels prejudicis, estereotips i hostilitats interculturals 
mútuament compartits sinó que, a més, és rellevant pel seu efecte en el terreny dels 
aprenentatges i del contagi a l’alça d’expectatives acadèmiques.  
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4. El Graduat en ESO 

No és objecte d’aquest projecte corroborar la importància dels resultats escolars 
obtinguts al llarg de l’educació formal reglada com a factor d’igualació d’oportunitats 
laborals, de mobilitat social i de cohesió social. Aquesta tesi ha estat a bastament 
debatuda i demostrada, a diferents nivells, tant en l’àmbit internacional (Baker, 
Goesling, & Letendre, 2002; OECD, 2009), com en el cas de la realitat catalana 
(Salvadó, 2005). D’una banda, les acreditacions que s’obtenen al llarg de l’itinerari 
acadèmic tenen una evident traducció, si bé no directa ni immediata, en termes de 
possibilitats d’accessibilitat al mercat laboral; alhora que els aprenentatges que s’hi 
obtenen, ja siguin competencials o més estrictament substantius, constitueixen eines 
per al desenvolupament personal i la participació en la vida social (Alegre et al 2010). 

Sembla clar que la finalització de l’escolarització obligatòria representa un dels primers 
i principals punts d’inflexió en les trajectòries socioeducatives dels i les adolescents, 
atès que és en aquest moment quan es defineixen les seves possibilitats de continuïtat 
formativa (i també laboral). Així s’entén que sigui habitual associar la noció de “fracàs 
escolar” al fet de finalitzar el pas per l’ESO sense assolir la corresponent acreditació.  

El fet d’obtenir o no el títol corresponent en finalitzar l’educació secundària obligatòria 
obre o tanca les portes cap al seguiment d’uns o altres itineraris de continuïtat 
formativa, al marge del valor que la pròpia acreditació juga en l’accés al mercat laboral. 
I és aquest un punt especialment important quan diferents estudis (Alegre et al 2010) 
apunten que l’èxit escolar (i, per tant, també el fracàs escolar) es distribueix de forma 
desigual entre els diferents col·lectius d’alumnes. Tot plegat fa necessari abordar 
l’anàlisi d’aquells factors que poden estar al darrera de la seva explicació.  

4.1 Els pes de les variables individuals i relacionals 

Estructurem l’anàlisi de les dades obtingudes en aquest projecte en dos blocs: en 
primer lloc, abordarem el pes explicatiu de les variables individuals (personals i 
familiars) i, posteriorment, introduirem en l’anàlisi l’efecte de les variables relacionals. 
Atesa la limitació de la mostra a vuit centres educatius, escapa de les nostres 
possibilitats analitzar l’efecte de la composició de centre, tot i que, com veurem a 
continuació, l’efecte relacional s’ha abordat de forma diferenciada per a dues 
categories de centres (centres amb més d’un 25% de famílies amb estudis 
universitaris i centres amb un percentatge inferior / centres amb més d’un 32% de 
famílies estrangeres i centres amb un percentatge inferior) amb la voluntat de controlar 
l’efecte que la composició social exerceix, d’una banda sobre els resultats i les 
expectatives escolars i, de l’altra, sobre l’establiment d’unes o altres xarxes relacionals.  

L’anàlisi estadística mitjançant la regressió logística (veure nota metodològica 1) ens 
permet fer una primera aproximació al pes que les diferents variables individuals i 
relacionals tenen sobre les possibilitats de finalitzar l’ESO amb el graduat corresponent 
per part de l’alumnat de la mostra.  
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Nota Metodològica 1 

Els models de regressió logística i les interpretacions de les odds ratio 

Els models de regressió logística binària. L’anàlisi de regressió logística té com a objectiu predir la 
presència o absència d’una característica o resultat (variable dependent) en funció dels valors d’un 
determinat conjunt de factors explicatius (variables independents). La inclusió en el model de diverses 
variables independents (sexe, capital instructiu, procedència, categoria professional, etc.) permet detectar 
la significativitat i l’efecte net de cadascuna d’elles sobre la variable a explicar. A diferència dels models 
de regressió lineals, l’anàlisi logística s’aplica en aquells casos en què la variable dependent és 
dicotòmica (acreditar / no acreditar; expectatives immediates d’accés al Batxillerat / d’accés a d’altres 
opcions; expectatives a llarg termini d’arribada a la Universitat / altres opcions, etc.). Els coeficients de 
regressió logística poden utilitzar-se per estimar les raons d’avantatge o odds ratio de cada variable 
independent en el model (veure més avall).  

Les raons d’avantatge o odds ratio. Es tracta aquesta de la mesura més rellevant a l’hora d’interpretar 
els resultats de l’anàlisi logística. La odd ratio ens indica com s’altera la relació entre la probabilitat d’una 
situació i la probabilitat de la situació de referència quan s’augmenta en una unitat el valor de la variable 
considerada (i mantenint constants la resta de variables independents). Així, valors superiors a 1 indiquen 
creixements (o avantatges) de la relació de probabilitats, mentre que valors inferiors a 1 constaten 
decreixements (o desavantatges). Considerem, per exemple, que 0 = no obtenir un títol acadèmic, i 1 = 
obtenir-lo. Imaginem que s’obté una odd ratio de 2 en la relació entre alumnes amb capital instructiu 
elevat i alumnes amb capital instructiu baix (essent aquesta darrera la situació de referència), i que 
aquesta mesura és significativa a un nivell de confiança del 95% (probabilitat associada < 0,05). 
Aleshores la interpretació corresponent seria: els alumnes amb capital instructiu elevat tenen el doble de 
probabilitats d’obtenir el títol que els de baix capital instructiu; o a la inversa, que els alumnes de baix 
capital tenen la meitat de probabilitats d’acreditar que els de capital instructiu elevat.  

 

Taula 5. Variables individuals i xarxes relacionals en l’explicació de la graduació a l’ESO 

Variables dependent: Graduació 
Model 

1 
Model 

2 
Model 

3 
Model 

4 
Model 

5 
Model 

6 

Efectes a nivell individual       

1.89*** 2.14*** 2.10*** 2.26*** 2.26*** 2.47*** Sexe 
(Nois = Ref.) (0.17) (0.19) (0.21) (0.22) (0.22) (0.23) 

 3.92*** 3.38*** 1.85* 1.85*** 1.78^ Procedència 
(Estrangers = Ref.)  (0.19) (0.22) (0.30) (0.30) (0.30) 

  3.03*** 2.61*** 2.62** 2.26* Pares amb estudis universitaris 
(Pares amb estudis obligatoris = Ref.)   (0.29) (0.29) (0.29) (0.29) 

Efectes a nivell relacional       

     
Xarxa Amics Autòctons 0-33% Ref. 

     
   1.31  1.29 

Xarxa Amics Autòctons 33-66% 
   (0.36)  (0.37) 
   2.61**  2.52* 

Xarxa Amics Autòctons 66-100% 
   (0.37)  (0.37) 

     
Xarxa Amics Pares Universitaris 0-33% Ref. 

     
    1.69* 1.65^ 

Xarxa Amics Pares Universitaris 33-66% 
    (0.26) (0.26) 
    3.60* 3.56* 

Xarxa Amics Pares Universitaris 66-100% 
    (0.57) (0.57) 

Nota: *** p ≤ 0 .001,    ** p ≤ 0.01,    * p ≤ 0.05,    ^ p ≤ 0.10 



Xarxes interculturals als instituts 

 

 27

La variable dependent abordada (Graduació) distingeix, d’una banda, aquells alumnes 
que finalitzen amb èxit el 4t curs de l’educació secundària obligatòria i, 
consegüentment, obtenen el Graduat en ESO; i de l’altra, aquells altres que no 
superen el curs i, per tant, bé opten per repetir, bé abandonen l’educació secundària 
amb el certificat però sense obtenir el graduat. Més endavant focalitzarem la nostra 
atenció en les diferències existents entre aquests dos tipus d’alumnes (repetidors i 
alumnes que certifiquen). Avancem, però, que la inclusió de l’alumnat repetidor en 
l’anàlisi pot produir una certa atenuació de les diferències entre l’alumnat que gradua i 
aquell que no ho fa, atès que la repetició (aquí tractada de forma conjunta amb 
l’alumnat que certifica) es produeix, en la major part dels casos, entre alumnat que 
aspira a l’obtenció del graduat (tot i que amb un any de retard). Malgrat això, 
limitacions de la mostra i la necessitat d’assolir una mínima significativitat estadística 
ens obliga a dur a terme l’anàlisi en aquests termes. Insistim, però, que més endavant 
abordarem aquesta qüestió amb més profunditat.  

La Taula 5 ens mostra sis models que ens aproximen al pes explicatiu de les variables 
individuals i relacionals amb una major significativitat i capacitat predictora d’obtenir el 
graduat en ESO. Pel que fa a les variables individuals, s’han pres en consideració el 
sexe (noi / noia), la procedència (estranger / autòcton) i el capital instructiu familiar 
(pares amb estudis obligatoris o postobligatoris / pares universitaris).3 D’altra banda, 
les variables relacionals s’han abordat des de dues composicions: aquelles xarxes 
relacionals integrades per un determinat percentatge d’alumnes d’origen estranger i 
xarxes relacionals formades per alumnes de famílies amb estudis universitaris. En tots 
dos casos l’aproximació s’ha realitzat establint tres nivells: xarxes relacionals amb 
presència del tipus d’alumnes observats (autòctons o amb capital instructiu familiar) 
inferior al 33%, xarxes amb un percentatge d’entre el 33% i el 66% i, finalment, xarxes 
amb un percentatge superior al 66% d’aquest perfil d’alumnes.  

L’abordatge de les variables individuals ens mostra (model 1) que la probabilitat de les 
noies de graduar en finalitzar l’ESO és 1’9 vegades més que en el cas dels nois. En 
afegir la variable procedència (model 2), aquesta distància entre sexes s’incrementa 
(establint-se en poc més de 2 vegades més), alhora que s’observa com l’alumnat 
autòcton presenta un avantatge de gairebé 4 vegades més probabilitats respecte 
l’alumnat estranger d’obtenir el graduat en ESO.  

La introducció d’una tercera variable individual (capital instructiu familiar) (model 3) 
s’observa com a significativa, de forma que els fills de pares universitaris presenten 3 
vegades més probabilitats que els estudiants de pares sense aquest nivell d’estudis de 
graduar en finalitzar l’últim curs de la secundària obligatòria. La inclusió del capital 
instructiu familiar en l’anàlisi matisa el pes de la variable procedència (reduint-se les 
diferències entre autòctons i estrangers a poc més de 3 vegades) mentre que l’efecte 
de la variable sexe es manté constant.  

                                            
3 La variable “Pares amb estudis postobligatoris” ha quedat descartada dels models aquí presentats per la seva poca 
força explicativa i significativitat. 
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Així doncs, observem que de les tres variables individuals analitzades, la procedència i 
el capital instructiu familiar presenten un efecte important (de forma que els autòctons i 
els fills de pares amb estudis universitaris tripliquen les probabilitats de graduar-se 
respecte la resta de categories) a l’igual que el sexe (tot i que la distància entre sexes 
se situa entorn el doble de probabilitats a favor de les noies).  

Els models 4, 5 i 6 inclouen en l’anàlisi variables de caràcter relacional, amb l’objectiu 
d’observar si l’efecte xarxa, és a dir, si la pertinença d’un alumne a un determinat grup 
d’amics pot incrementar o reduir les seves probabilitats de graduació, tenint sota 
control les variables individuals abans comentades.  

El model 4 aporta a l’anàlisi l’efecte de la xarxa relacional fonamentada en la 
procedència, és a dir, l’impacte que té en l’alumnat la seva pertinença a xarxes amb 
major o menor presència d’alumnat autòcton. La regressió logística aplicada ens 
mostra com a no significatiu l’efecte de les xarxes integrades per alumnat amb un 33-
66% d’amics autòctons, mentre que contempla un increment de 2’6 probabilitats de 
graduar per a aquells alumnes amb més d’un 66% d’amics autòctons respecte aquells 
altres alumnes on la presència d’aquest alumnat és inferior al 33%. Convé remarcar en 
aquest model com la introducció de variables relacionals pel que fa a la procedència 
produeix una reducció de l’efecte d’algunes de les variables individuals. Més 
concretament, incorporar a l’anàlisi el percentatge d’amics autòctons que integren les 
xarxes relacionals produeix una lleugera reducció de l’efecte del capital instructiu 
familiar (passant d’un avantatge de 3 vegades a 2’5 vegades a favor dels alumnes 
amb pares amb estudis universitaris respecte aquells de famílies menys instruïdes). 
Més marcada és la reducció del pes de la procedència de l’alumne, atès que aquesta 
variable redueix el seu efecte a pràcticament la meitat (els alumnes autòctons passen 
de tenir 3’4 vegades més probabilitats d’acreditar que l’alumnat estranger, a un 
avantatge de poc més de 1’8 vegades). Val a dir, però, que les variables relacionals 
semblen incrementar l’efecte sexe, és a dir, s’observa un lleuger increment de 
l’avantatge de les noies sobre els nois en l’obtenció del graduat.  

L’observació de les xarxes relacionals per capital instructiu, sense tenir en 
consideració les xarxes segons procedència (model 5), mostra un increment de les 
probabilitats d’obtenir el graduat en ESO a mesura que s’incrementa la presència en la 
xarxa relacional d’alumnat amb pares amb estudis universitaris, tenint sota control les 
variables individuals. Així, les xarxes amb un percentatge d’alumnat amb capital 
instructiu familiar elevat presenten 1’7 vegades més probabilitats de graduar que els 
alumnes amb xarxes relacionals amb menor presència d’aquest perfil d’alumnes. I la 
distància és encara més favorable pels alumnes amb xarxes relacionals integrades 
majoritàriament (més d’un 66%) per alumnes amb pares amb estudis universitaris, 
tenint aquests 3’6 vegades més probabilitats d’obtenir el graduat en finalitzar l’ESO 
que els alumnes amb xarxes socials menys capitalitzades, essent sota control les 
variables individuals. Tal i com observàvem en introduir les xarxes segons 
procedència, l’efecte relacional dels grups d’amics segons capital instructiu familiar 
produeix una reducció en les distàncies observades a les variables individuals.  
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La introducció simultània dels dos perfils de xarxes relacionals (segons procedència i 
segons capital instructiu familiar) en l’anàlisi (model 6) produeix una sèrie de 
modificacions que requereixen d’una anàlisi detinguda. En primer lloc, les categories 
relacionals intermèdies (xarxes relacionals amb presència d’un 33-66% d’alumnat 
autòcton o d’alumnat amb capital instructiu familiar elevat) apareixen com a no 
significatives; mentre que les categories extremes (xarxes relacionals amb més d’un 
66% d’aquest perfil d’alumnes) presenten un increment de les probabilitats dels seus 
integrants d’acreditar important respecte a aquells alumnes amb xarxes relacionals 
amb menor presència d’alumnat autòcton i de companys de famílies instruïdes. 
Concretament, els estudiants amb xarxes relacionals amb major nombre d’alumnat 
autòcton presenten 2’5 vegades més probabilitats d’obtenir el graduat en l’ESO que els 
alumnes de xarxes amb major nombre d’alumnat estranger, tenint sota control les 
variables individuals. Alhora, les xarxes relacionals amb major presència d’alumnes de 
famílies amb estudis universitaris incrementen fins a 3’5 vegades les probabilitats de 
finalitzar amb èxit l’educació secundària respecte els alumnes amb amistats menys 
capitalitzades. S’observa, doncs, un major efecte de la composició de les xarxes 
relacionals segons capital instructiu sobre la graduació, tot comparant-lo amb el pes 
exercit per la composició segons procedència de les xarxes d’amistat.  

En segon terme, la introducció combinada de les dues variables relacionals produeix, 
d’una banda, un increment de l’efecte sexe (les noies presenten gairebé 2’5 vegades 
més probabilitats d’acreditar que els nois) i, de l’altra, una reducció dels efectes 
procedència (que deixa de ser significativa) i capital instructiu familiar (que situa entorn 
2’2 vegades l’avantatge dels alumnes amb pares amb estudis universitaris respecte 
aquells de famílies menys intruïdes).  

Observem, doncs, un impacte significatiu de les xarxes relacionals per procedència i 
capital instructiu familiar sobre les probabilitats d’obtenir el graduat, impacte que 
atenua les diferències detectades segons les variables individuals de procedència i 
capital instructiu. Un cop introduïdes les variables individuals (sexe, procedència i 
capital instructiu familiar) i les variables relacionals (xarxes d’amistat segons 
procedència i capital instructiu), el model resultant mostra un efecte destacable del 
sexe i el capital instructiu familiar sobre les probabilitats d’obtenir el graduat en ESO, 
efecte que en el cas d’aquesta segona variable es veu matisat per l’entrada en l’anàlisi 
de les xarxes relacionals. La variable procedència perd la seva capacitat explicativa, 
atès que la incorporació dels diferents tipus de xarxes relacionals comporta la pèrdua 
de significat de la variable d’origen. Tot plegat, i tenint en consideració les limitacions 
pròpies d’aquesta anàlisi estadística, ens fa apuntar a les xarxes relacionals com a 
element amb capacitat per matisar els efectes d’algunes de les variables individuals 
tractades en l’anàlisi. Al mateix temps, però, s’observa que només les categories 
relacionals extremes (xarxes amb menys d’un 33% de presència d’alumnat autòcton o 
d’estudiants de famílies instruïdes i xarxes amb més d’un 66% d’aquest perfil 
d’alumnes) es perfilen com a elements de pes.  
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4.2 La graduació de l’alumnat estranger: variables individuals i efecte-
centre  

Fèiem referència en el marc teòric d’aquest projecte a la importància de l’efecte-centre, 
és a dir, de la composició (especialment per capital instructiu familiar, tot i que també 
per procedència) dels centres educatius en què es conformen i consoliden les xarxes 
relacionals aquí abordades. D’una banda, sembla evident que les probabilitats de 
formar part d’un tipus determinat de xarxa relacional depèn, en bona mesura, de les 
opcions relacionals existents en el centre educatiu. Per tant, l’efecte que les xarxes 
relacionals semblen exercir sobre les probabilitats de graduar es veu limitat per la 
pròpia composició social dels diferents instituts.  

De l’altra, és extensa la literatura que aborda l’espai centre com a efecte explicatiu de 
l’efecte-contagi en el rendiment escolar, sense focalitzar la seva atenció en les xarxes 
relacionals concretes. És a dir, malgrat que defensem en aquest projecte l’existència 
d’un increment de les probabilitats de graduar provocada per la “identificació” amb un 
grup d’iguals de caràcter heterogeni (amb una presència destacada d’alumnes amb un 
capital instructiu superior o d’alumnat autòcton); la literatura ha demostrat a bastament 
l’existència d’un segon “efecte-contagi”, originat per la “coexistència” en el mateix 
centre o el mateix grup-classe d’alumnes amb un capital instructiu superior o d’alumnat 
autòcton, independentment de l’abast de les relacions que s’hi estableixin. 

La mostra d’aquest projecte es limita a vuit centres educatius, de forma que no ha 
estat possible la incorporació de la composició social dels centres com a tercer nivell 
d’anàlisi en el model de regressió logística que acabem d’exposar. No renunciem, 
però, a l’intent de mostrar els resultats mantenint sota control –dins les possibilitats de 
la mostra- l’efecte-centre. Partim de la constatació en altres recerques recentment 
elaborades (Duru-Bellat i Suchaut, B 2005; Ferrer (dir) 2009) de l’impacte que la 
composició social dels centres educatius exerceix sobre les probabilitats d’acreditar de 
l’alumnat estranger, variables que atenuen o emfasitzen el pes de les variables 
individuals (capital instructiu familiar i procedència) tradicionalment vinculades a 
l’explicació de certes desigualtats educatives. 

Centrem, doncs, la nostra atenció en l’alumnat d’origen estranger, per tal de conèixer 
el seu nivell de graduació, en funció de les diferents variables explicatives 
contemplades en aquest informe, establint una doble diferenciació: centres amb més 
d’un 25% de pares amb estudis universitaris i centres amb un percentatge inferior / 
centres amb més d’un 32% d’alumnat d’origen estranger i centres amb un percentatge 
inferior. Tal i com apuntàvem unes línies abans, aquesta interpretació segregada de 
les dades pretén controlar o, si més no, parar atenció, a l’efecte-centre, en un intent 
d’aïllar el pes explicatiu de la resta de variables considerades. 

Hem de tenir present, però, algunes especificitats de la mostra. La Taula 6 resumeix la 
composició per capital instructiu familiar dels centres educatius de la tipologia per 
procedència. Aquestes dades evidencien una distribució desigual de l’alumnat amb 
pares universitaris entre els dos tipus de centre, essent majoritària la seva presència 
en els centres amb major percentatge d’estrangers. Aquest fet és ocasionat per la 
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combinació de dos elements: d’una banda, la voluntat d’incloure en la mostra centres 
educatius de perfil instructiu elevat amb un percentatge significatiu d’estrangers, 
malgrat tractar-se aquests de centres minoritaris en el sistema educatiu català; i, de 
l’altra, un menor índex de resposta per part de l’alumnat de baix perfil instructiu i 
conducta absentista en els centres amb major percentatges d’alumnat estranger 
(ajudant així a la sobrerepresentació de l’alumnat de perfil instructiu elevat). 
Observem, doncs, com la categoria de pares amb estudis postobligatoris es majoritària 
als dos tipus de centre, establint-se importants diferències respecte al pes de les 
famílies universitàries i les famílies amb estudis obligatoris o inferiors. 

Taula 6. Composició de la tipologia de centres educatius per procedència segons capital 
instructiu familiar del seu alumnat 

Tipus de centre 
Estudis 

obligatoris 

Estudis 

Postobligatoris 

Estudis 

Universitaris 
Total 

N 99 109 46 254 
Centre < 32% estrangers 

% 39,0% 42,9% 18,1% 100,0% 

N 93 105 92 290 
Centre > 32% estrangers 

% 32,1% 36,2% 31,7% 100,0% 

N 192 214 138 544 
Total 

% 35,3% 39,3% 25,4% 100,0% 

 
La Taula 7 mostra una distribució també lleugerament desequilibrada de la presència 
d’alumnat d’origen estranger entre els dos tipus de centres per capital instructiu 
familiar. Així, en els centres amb major presència de pares amb estudis universitaris 
s’observa una assistència sensiblement superior d’alumnat nouvingut que en els 
centres de menor perfil instructiu (37% i 31’8% respectivament). Insistim en les dues 
hipòtesis apuntades com a justificació d’una mostra que es distancia lleugerament 
d’allò que és més habitual en el sistema educatiu català.  

Taula 7. Composició de la tipologia de centres educatius per capital instructiu familiar segons 
procedència del seu alumnat 

Tipus de centre Origen estranger Autòcton Total 

N 102 219 321 
Centre < 25% Pares universitaris 

%  31,8% 68,2% 100,0% 

N 105 179 284 
Centre > 25% Pares universitaris 

%  37,0% 63,0% 100,0% 

N 207 398 605 
Total 

%  34,2% 65,8% 100,0% 

 
D’aquesta forma, malgrat que diverses recerques (Benito i Gonzàlez, 2007) han posat 
de manifest la correlació inversa existent entre el percentatge d’alumnat estranger en 
els centres educatius i la taxa de pares amb estudis universitaris escolaritzats; no és 
aquesta una correlació apreciable en els centres de la nostra mostra. No observem en 
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aquest cas que en incrementar-se el nombre d’alumnat estranger, es redueixi el 
percentatge de famílies instruïdes en el centre; ni a la inversa. Tot plegat ens obliga a 
establir una doble categoria de centres que tingui present aquesta circumstància.    

4.2.1 La variable procedència 

Taula 8. Graduació segons procedència, per tipus de centre segons % pares amb estudis 
universitaris 

Graduació 
 

No Sí 
Total 

N 58 44 102 
Estranger 

% 56.9% 43.1% 100.0% 

N 60 159 219 
Autòcton 

% 27.4% 72.6% 100.0% 

N 118 203 321 

Centre < 25% de 
pares amb estudis 
universitaris 

Total 
% 36.8% 63.2% 100.0% 

N 40 60 100 
Estranger 

% 40.0% 60.0% 100.0% 

N 17 159 176 
Autòcton 

% 9.7% 90.3% 100.0% 

N 57 219 276 

Centre > 25% de 
pares amb estudis 
universitaris 

Total 
% 20.7% 79.3% 100.0% 

 
La Taula 8 ens permet observar de forma diferenciada l’èxit escolar de l’alumnat 
d’origen estranger i l’alumnat autòcton en aquells centres més capitalitzats (amb més 
d’un 25% de pares amb estudis universitaris) i aquells altres centres amb menor 
presència de famílies instruïdes. Una primera aproximació a les dades ens mostra una 
acreditació superior per als dos tipus d’alumnes en aquells centres amb major 
presència de pares universitaris, essent aproximadament d’un 20% la distància per a 
tots dos perfils d’alumnes en passar d’un centre a un altre. Alhora, s’observa una 
acreditació inferior de l’alumnat estranger respecte l’autòcton. Així, mentre que als 
centres de menor perfil instructiu, el 43% dels estrangers obtenen el graduat en ESO, 
la xifra ascendeix al 73% en el cas dels autòctons. En els centres més capitalitzats, el 
60% de l’alumnat estranger obté el graduat en ESO, xifra molt més elevada (90%) en 
el cas de l’alumnat autòcton.  
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Taula 9. Graduació segons procedència, per tipus de centre segons % alumnat estranger 

Graduació 
 

No Sí 
Total 

N 27 35 62 
Estranger 

% 43,5% 56,5% 100.0% 

N 45 166 211 
Autòcton 

% 21,3% 78,7% 100.0% 

N 72 201 273 

Centre < 32 % 
d’alumnat d’origen 
estranger 

Total 
% 26,4% 73,6% 100.0% 

N 71 69 140 
Estranger 

% 50,7% 49,3% 100.0% 

N 32 152 184 
Autòcton 

% 17,4% 82,6% 100.0% 

N 103 221 324 

Centre > 32% 
d’alumnat d’origen 
estranger 

Total 
% 31,8% 68,2% 100.0% 

 
L’abordatge de les dades en funció de la composició social dels centres fonamentada 
en la procedència, mostra una distància menor entre centres que en el cas anterior, 
situant-se ara entorn els 6 punts percentuals a favor dels centres amb menor 
percentatge d’immigració. Es manté una acreditació marcadament inferior per als 
alumnes estrangers a tots dos tipus de centre, tot i que les diferències entre autòctons 
i estrangers s’accentuen en aquells centres amb major presència de població 
immigrada. Aquest increment de la distància entre col·lectius als centres amb més d’un 
32% d’alumnat estranger es deu, d’una banda, a una menor acreditació de l’alumnat 
estranger (49%, mentre que en l’altre tipus de centre és del 56%) i, de l’altra, a un 
increment en les taxes d’acreditació de l’alumnat autòcton, que és superior a la 
detectada en els centres amb menor presència d’estrangers (83% front un 79%). Així, 
doncs, s’apunta a un menor rendiment de l’alumnat estranger en aquells centres on la 
seva presència és important, alhora que en aquest tipus de centre s’observa una major 
acreditació per part de l’alumnat autòcton.  

Convé aquí remarcar que l’obtenció del graduat escolar no respon a criteris totalment 
estandarditzats sinó que existeix un marge de decisió en mans dels centres que es 
tradueix en nivells d’exigència diferenciats, generalment relacionats –en major o menor 
mesura- al perfil d’alumnat escolaritzat. No és estrany, doncs, observar que en els 
centres amb major presència d’alumnat amb necessitats educatives específiques, 
aquells altres alumnes sense aquestes necessitats obtinguin uns majors percentatges 
d’èxit escolar.   

4.2.2 El capital instructiu familiar i la procedència 

Tal i com apuntàvem en l’apartat anterior, el capital instructiu familiar -juntament amb 
la procedència-, es perfila com la variable explicativa individual de major pes de 
l’obtenció del graduat escolar. La Taula 10 recull la combinació d’aquestes dues 
variables individuals (capital instructiu familiar i procedència). Centrant-nos en 
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l’alumnat d’origen estranger –objecte d’atenció en aquesta recerca- observem el 
diferent èxit escolar obtingut per aquests alumnes en funció del seu capital instructiu 
familiar. Així, partint de la base que l’alumnat estranger experimenta un menor grau 
d’acreditació que l’alumnat autòcton, els alumnes estrangers de famílies menys 
capitalitzades presenten uns percentatges d’acreditació marcadament inferiors 
respecte aquells alumnes també estrangers però de famílies amb estudis universitaris. 
I aquesta lògica es reprodueix tant als centres amb major presència de famílies 
universitàries com als centres on aquestes són minoritàries, tot i que s’observa una 
menor distància entre col·lectius en aquells centres més capitalitzats.  

Taula 10. Graduació de l’alumnat estranger segons capital instructiu familiar, per tipus de 
centre segons % pares amb estudis universitaris 

Graduació 
Tipus de centre Capital instructiu familiar 

No Sí 
Total 

N 36 31 67 Estudis 
Obligatoris o 

Postobligatoris % 53,7% 46,3% 100.0% 

N 2 8 10 Estudis 
Universitaris % 20,0% 80,0% 100.0% 

N 38 39 77 

Centre < 25% de 
pares amb estudis 
universitaris 

Total 
% 49,4% 50,6% 100.0% 

N 20 29 49 Estudis 
Obligatoris o 

Postobligatoris % 40,8% 59,2% 100.0% 

N 6 23 29 Estudis 
Universitaris % 20,7% 79,3% 100.0% 

N 26 52 78 

Centre > 25% de 
pares amb estudis 
universitaris 

Total 
% 33,3% 66,7% 100.0% 

 
A mode d’exemple, mentre que en els centres amb menys d’un 25% de famílies 
universitàries, els alumnes estrangers de famílies amb estudis superiors obtenen el 
graduat en un 80% dels casos; aquest percentatge es redueix fins al 46% en el cas 
dels alumnes immigrats de famílies menys intruïdes. En aquells centres amb major 
presència de famílies universitàries, la distància se situa entorn el 60% d’acreditacions 
per part d’alumnes estrangers de pares sense estudis superiors i el 80% dels alumnes 
immigrats de famílies instruïdes. Així doncs, s’observa com la clau de la diferència de 
les dades entre els dos tipus de centres es deu a l’increment de l’acreditació per part 
de l’alumnat de menor perfil instructiu en els centres amb major presència de famílies 
amb estudis universitaris, mentre que es manté constant l’acreditació per part de 
l’alumnat provinent d’entorns familiars intruïts.  

La Taula 11 mostra la mateixa anàlisi aplicada ara a les dues categories de centre 
fonamentades en la composició social segons procedència. En aquest cas, a 
diferència de l’observat en la taula anterior, els percentatges de graduació de l’alumnat 
estranger segons capital instructiu familiar no varia en funció del perfil de centre on 
està escolaritzat. Les diferències són clares, però, en funció del nivell d’estudis dels 
pares. Així, aproximadament el 52% de l’alumnat estranger de famílies amb estudis 
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postobligatoris o inferiors obtenen el graduat en ESO, mentre que la xifra ascendeix 
fins al 80% en el cas dels estrangers fills de pares universitaris a tots dos tipus de 
centres.  Per tant, podem afirmar que les diferències detectades amb anterioritat entre 
centres educatius queden neutralitzades per la introducció en l’anàlisi de la variable 
capital instructiu familiar, obtenint-se així percentatge semblants d’acreditació a tots 
dos perfils de centre.4  

Taula 11. Graduació de l’alumnat estranger segons capital instructiu familiar, per tipus de 
centre segons % alumnat estranger 

Graduació 
Tipus de centre Capital instructiu familiar 

No Sí 
Total 

N 20 22 42 Estudis 
Obligatoris o 

Postobligatoris % 47,6% 52,4% 100.0% 

N 2 8 10 Estudis 
Universitaris % 20,0% 80,0% 100.0% 

N 22 30 52 

Centre < 32 % 
d’alumnat d’origen 
estranger 

Total 
% 42,3% 57,7% 100.0% 

N 36 38 74 Estudis 
Obligatoris o 

Postobligatoris % 48,6% 51,4% 100.0% 

N 6 23 29 Estudis 
Universitaris % 20,7% 79,3% 100.0% 

N 42 61 103 

Centre > 32% 
d’alumnat d’origen 
estranger 

Total 
% 40,8% 59,2% 100.0% 

4.3 La graduació de l’alumnat estranger: variables relacionals  

Hem observat fins ara clares diferències entre els perfils de centre analitzats, essent 
més clara la diferenciació de centres segons la seva composició social en base al 
capital instructiu familiar dels seus alumnes. Les diferències observades entre els dos 
tipus de centre segons presència d’alumnat estranger són significatives en un primer 
moment però la introducció de la variable capital instructiu familiar neutralitza els 
efectes observats.  

Mantenint sota control l’efecte-centre, les variables individuals (procedència i capital 
instructiu familiar) es mostren significatives. D’una banda, la procedència apunta a un 
cert desavantatge per part de l’alumnat estranger respecte els seus companys 
autòctons a l’hora d’obtenir el graduat escolar. De l’altra, el pes del capital instructiu 
familiar és clar, tal i com demostren uns índexs de graduació marcadament superiors 

                                            
4 La comparació entre la Taula 9 i la Taula 11 presenta algunes diferències pel que fa al nombre d’alumnes inclosos. 
Cal advertir que la disparitat de casos es deu a les taxes de resposta. El percentatge de resposta a la pregunta 
sobre “país de naixement” i “país de naixement dels pares” ha estat més elevat que aquell sobre el capital instructiu 
familiar, de forma que tenim un volum d’alumnes que no poden ser inclosos en l’anàlisi que inclou la variable “capital 
instructiu familiar” però sí en aquells creuaments per als quals disposem de tota la informació.  
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entre els alumnes estrangers de famílies amb estudis universitaris, tot comparant-los 
amb els seus connacionals de perfil instructiu inferior.5 

Ens proposem ara introduir unes noves variables en l’anàlisi: les xarxes relacionals de 
l’alumnat estranger. A tal efecte, hem catalogat les xarxes de l’alumnat estranger en 
funció de la seva composició segons procedència (% alumnat autòcton) i el seu capital 
instructiu (% alumnat amb pares universitaris).  

4.3.1 Les xarxes relacionals 

Una primera aproximació, sense tenir sota control les variables individuals abans 
presentades mostra un clar increment de la graduació a mesura que s’incrementa en 
la xarxa d’amics la presència d’alumnes amb pares amb estudis universitaris. La Taula 
12 presenta un increment mantingut del 10% de la graduació en passar d’un tipus de 
xarxa a un altra amb major capital instructiu familiar, establint-se conseqüentment en 
un 20% la distància entre la categoria de xarxa menys instruïda (aquella amb menys 
d’un 33% d’amics amb famílies amb estudis superiors, 70’6%) i aquella altra amb 
presència majoritària d’amics amb pares universitaris (91’3% de graduats).  

Taula 12. Graduació segons tipus de xarxa relacional per capital instructiu familiar 

Graduació 
 

No Sí 
Total 

N 100 240 340 Xarxa Amics Menys 33% pares amb 

estudis universitaris %  29,4% 70,6% 100,0% 

N 27 122 149 Xarxa Amics 33-66% pares amb 

estudis universitaris %  18,1% 81,9% 100,0% 

N 4 42 46 Xarxa Amics Més 66% pares amb 

estudis universitaris %  8,7% 91,3% 100,0% 

N 131 404 535 
Total 

%  24,5% 75,5% 100,0% 

 
La mateixa lògica s’observa, tot i que amb diferències més accentuades, en abordar 
les xarxes segons procedència (Taula 13). En aquest cas, mentre que el 55’3% dels 
alumnes amb xarxes relacionals amb menys d’un 33% d’amics autòctons graduen, 
aquest percentatge s’incrementa fins al 82’9% en el cas dels alumnes amb xarxes 
majoritàriament integrades per alumnat autòcton.  

                                            
5 No s’han mostrat en aquestes taules les dades referents a l’alumnat autòcton, atès que no és l’objecte central 
d’aquesta recerca però podem afirmar que es detecta la mateixa lògica assenyalada en el cas de l’alumnat 
estranger. Així, l’alumnat autòcton amb pares amb estudis universitaris presenta uns percentatges d’acreditació 
marcadament superiors als dels seus companys autòctons de famílies menys intruïdes. 
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Taula 13. Graduació segons tipus de xarxa relacional per procedència 

Graduació 
 

No Sí 
Total 

N 38 47 85 
Xarxa Amics Menys 33% Autòctons 

%  44,7% 55,3% 100,0% 

N 30 52 82 
Xarxa Amics 33-66% Autòctons 

%  36,6% 63,4% 100,0% 

N 63 305 368 
Xarxa Amics Més 66% Autòctons 

%  17,1% 82,9% 100,0% 

N 131 404 535 
Total 

%  24,5% 75,5% 100,0% 

 
Ara bé, tal i com exposàvem en el marc teòric (capítol 3), l’efecte xarxa no s’entén com 
a variable explicativa única, ni tan sols com a variable explicativa de major pes sinó 
que l’abordem en aquest projecte com a variable explicativa complementària, és a dir, 
com aquell factor que pot reduir, en certa mesura, la importància que les variables 
estructurals (principalment procedència i capital instructiu familiar) han demostrat tenir 
sobre l’èxit escolar.  

4.3.2 Xarxes relacionals i procedència 

Abordem tot seguit la relació existent entre les xarxes relacionals i la variable 
procedència. La Taula 14 recull les dades referents al pes que la composició per 
capital instructiu de les xarxes relacionals té sobre la graduació per part de l’alumnat 
estranger i l’alumnat autòcton de forma separada.  

Una primera aproximació a aquestes dades ens mostra el reduït nombre d’alumnes 
estrangers que formen part de xarxes amb presència majoritària d’alumnat de famílies 
instruïdes. Mentre que només 6 dels 154 alumnes de la mostra s’integren en xarxes 
d’aquest perfil (aproximadament un 3’4%), en el cas de l’alumnat autòcton la xifra 
ascendeix al 9’5% (36 de 379 alumnes autòctons). Veurem més endavant que aquesta 
circumstància ens planteja certs problemes analítics.  

Un segon resultat a destacar és l’increment de la graduació observat entre l’alumnat 
estranger a mida que augmenta el percentatge d’amics amb pares amb estudis 
universitaris a la seva xarxa relacional. Així, mentre que només el 57% de l’alumnat 
estranger amb xarxes relacionals poc instruïdes obté el graduat en finalitzar l’ESO, 
pràcticament el 75% d’aquells alumnes estrangers amb xarxes de major capital 
instructiu finalitzen amb èxit l’educació secundària. En el cas de l’alumnat autòcton 
s’observa una progressió similar, tot i que amb uns percentatges d’acreditació més alts 
a totes les categories, passant del 77’7% en el cas d’aquelles alumnes amb amistats 
de menor perfil instructiu al 95% entre aquells estudiants amb xarxes amb majoria de 
pares universitaris.  
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Taula 14. Graduació segons procedència i tipus de xarxa relacional per capital instructiu 
familiar 

Graduació 
 

No Sí 
Total 

N 49 65 114 Xarxa Amics Menys 33% 
pares amb estudis universitaris %  43,0% 57,0% 100,0% 

N 11 21 32 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  34,4% 65,6% 100,0% 

N 2 6 8 Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  25,0% 75,0% 100,0% 

N 62 92 154 

E
st

ra
ng

er
s 

Total 
%  40,3% 59,7% 100,0% 

N 50 174 224 Xarxa Amics Menys 33% 
pares amb estudis universitaris %  22,3% 77,7% 100,0% 

N 16 101 117 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  13,7% 86,3% 100,0% 

N 2 36 38 Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  5,3% 94,7% 100,0% 

N 68 311 379 

A
ut

òc
to

ns
 

Total 
%  17,9% 82,1% 100,0% 

 

En el cas de les xarxes relacionals segons procedència (Taula 15) els estrangers es 
distribueixen de forma més equilibrada entre les diferents categories de xarxes, tot i 
que la seva presència és majoritària en aquelles amb menor percentatge d’alumnat 
autòcton. L’alumnat autòcton, per la seva banda, es concentra majoritàriament en la 
categoria on els seus connacionals són majoria, essent reduït el nombre d’alumnes 
autòctons (només 8 dels 379 de la mostra) que formen part de xarxes majoritàriament 
formades per estrangers. Atès que l’alumnat estranger suposa aproximadament el 
29% dels casos (154 dels 533 que han respost l’enquesta), no és d’estranyar que 
l’alumnat autòcton no s’integri en xarxes amb menys d’un 33% d’alumnes de la seva 
mateixa procedència però destaca que sigui també reduït (40 dels 379) el nombre 
d’alumnes autòctons que pertanyen a les xarxes relacionals heterogènies (és a dir, 
aquelles amb presència d’autòctons d’entre el 33 i el 66%). Ens trobem, per tant, 
davant xarxes relacionals majoritàriament homogènies pel que fa a la procedència. 

La Taula 15 mostra com la inclusió de l’alumnat estranger en xarxes majoritàriament 
integrades per alumnat autòcton incrementa els seus percentatges de graduació, 
passant del 52% en el cas dels alumnes estrangers amb xarxes majoritàriament 
formades per alumnat immigrat al 72% quan l’alumnat nouvingut pertany a xarxes 
d’amics principalment autòctons.  
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Taula 15. Graduació segons procedència i tipus de xarxa relacional per procedència 

Graduació 
 

No Sí 
Total 

N 37 40 77 Xarxa Amics Menys 33% 
Autòctons %  48,1% 51,9% 100,0% 

N 15 26 41 Xarxa Amics 33-66% 
Autòctons %  36,6% 63,4% 100,0% 

N 10 26 36 Xarxa Amics Més 66% 
Autòctons %  27,8% 72,2% 100,0% 

N 62 92 154 

E
st

ra
ng

er
s 

Total 
%  40,3% 59,7% 100,0% 

N 1 7 8 Xarxa Amics Menys 33% 
Autòctons %  12,5% 87,5% 100,0% 

N 14 26 40 Xarxa Amics 33-66% 
Autòctons %  35,0% 65,0% 100,0% 

N 53 278 331 Xarxa Amics Més 66% 
Autòctons %  16,0% 84,0% 100,0% 

N 68 311 379 

A
ut

òc
to

ns
 

Total 
% 17,9% 82,1% 100,0% 

 
En canvi, entre l’alumnat autòcton no es detecta la mateixa progressió. Les dades 
referides a aquest tipus d’alumnes no apunten a l’existència de relació entre la seva 
pertinença a un tipus o un altre de xarxa relacional per procedència i les taxes de 
graduació, en tant que les dues categories extremes presenten uns percentatges molt 
similars (entorn el 85%) i són els alumnes amb xarxes heterogènies aquells que 
presenten uns percentatges més baixos de graduació (65%).  

Cal advertir que, malgrat que el reduït nombre d’alumnes autòctons integrats en xarxes 
formades majoritàriament per estrangers ens obliga a abordar aquests resultats amb 
certa cautela, la literatura avala aquests primers resultats. Així, mentre que els 
alumnes més desavantatjats segons la variable tractada (per tant, alumnes estrangers)  
experimenten en major grau l’efecte-contagi o efecte-arrossegament per part d’aquells 
altres alumnes que es considera que disposen de més opcions d’èxit escolar; els 
alumnes dels col·lectius amb menors dificultats (alumnat autòcton) semblen mantenir 
un comportament principalment explicat per altres variables (capital instructiu 
principalment), romanent, doncs, al marge de l’efecte de les xarxes relacionals per 
procedència. 
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4.3.3 Xarxes relacionals, procedència i capital instructiu familiar 

Les taules fins ara exposades ens serveixen com a aproximació inicial a l’efecte que 
les xarxes relacionals exerceixen sobre la graduació però, tal i com hem comentat amb 
anterioritat, aquest efecte s’entén només com a complementari del pes de les variables 
individuals, en tant que l’efecte-contagi actua reforçant o matisant –segons el cas- 
aquests efectes estructurals. Així doncs, és necessari ara abordar aquestes mateixes 
xarxes relacionals en base al capital instructiu dels alumnes. Insistim, de nou, en la 
problemàtica analítica que afrontem a causa de les limitacions derivades de la mostra. 
El desequilibri en la distribució de l’alumnat entre les diferents categories i 
subcategories –desequilibri que es fa més agut en incorporar noves variables a 
l’anàlisi- ens aconsella ser curosos en la interpretació de les dades d’aquelles 
categories amb un nombre insuficient d’alumnes que avalin la seva significativitat.  

Taula 16. Graduació de l’alumnat amb pares amb estudis obligatoris o postobligatoris segons 
procedència i tipus de xarxa relacional per capital instructiu familiar 

Graduació Alumnat amb pares amb estudis obligatoris o 
postobligatoris 

No Sí 
Total 

N 44 45 89 Xarxa Amics Menys 33% 
pares amb estudis universitaris %  49,4% 50,6% 100,0% 

N 8 12 20 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  40,0% 60,0% 100,0% 

N 2 3 5 Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  40,0% 60,0% 100,0% 

N 54 60 114 

E
st

ra
ng

er
s 

Total 
%  47,4% 52,6% 100,0% 

N 44 146 190 Xarxa Amics Menys 33% 
pares amb estudis universitaris %  23,2% 76,8% 100,0% 

N 13 63 76 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  17,1% 82,9% 100,0% 

N 1 15 16 Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  6,3% 93,8% 100,0% 

N 58 224 282 

A
ut

òc
to

ns
 

Total 
% 20,6% 79,4% 100,0% 

 
La Taula 16 aborda l’efecte que les xarxes relacionals per capital instructiu familiar 
semblen exercir sobre els alumnes, autòctons i estrangers, de famílies sense estudis 
universitaris. Plantejàvem amb anterioritat les diferències observades entre els nivells 
de graduació entre l’alumnat estranger i l’alumnat autòcton, així com l’important efecte 
del capital instructiu familiar sobre les probabilitats d’èxit escolar. Podem constatar ara, 
a més, com entre aquell alumnat que comparteix certs atributs personals (mateix 
capital instructiu familiar i procedència) s’observen certes diferències en funció de les 
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xarxes relacionals en què s’integren. Pràcticament 10 punts percentuals separen les 
taxes de graduació entre l’alumnat estranger de baix capital instructiu familiar que 
pertany a xarxes relacionals amb poca presència de companys de famílies instruïdes 
(50’6%) i aquells altres companys també estrangers i sense pares universitaris que es 
relacionen amb més alumnes de famílies amb estudis superiors (60%).   

Aquest efecte, tot i que més accentuat, s’observa també entre l’alumnat autòcton. En 
aquest cas, la categoria de xarxes més instruïdes comporta una graduació del 76’8% 
(a força distància de l’observada per als estrangers d’aquesta mateixa categoria), 
mentre que en les xarxes intermitges (33%-66% alumnes de famílies amb estudis 
universitaris) l’acreditació s’incrementa fins al 82’9%, arribant al 94% en el cas 
d’aquells alumnes que s’integren en grups d’amics majoritàriament de famílies 
universitàries.  

Per tant, i en la mateixa línia d’allò comentat uns paràgrafs abans, reafirmem que 
aquells alumnes per als quals el capital instructiu familiar és la principal variable 
explicativa del seu desavantatge escolar (sense mediació d’altres variables com la 
procedència) semblen experimentar un major efecte-arrossegament en pertànyer a 
xarxes relacionals amb presència d’alumnes de major perfil instructiu. En el cas de 
l’alumnat estranger, tot i que incrementa de forma notable la seva taxa de graduació 
en incorporar-se a xarxes relacionals més instruïdes, l’efecte-contagi observat és més 
atenuat, segurament pel pes de la variable procedència.6  

Comparant les dades de l’alumnat de baix capital instructiu familiar amb aquells 
resultats obtinguts amb l’alumnat –estranger i autòcton- de famílies universitàries 
(Taula 17), observem unes taxes de graduació elevades a totes les categories 
(superant àmpliament els resultats observats entre els seus connacionals de perfil 
instructiu més baix) i, alhora, unes taxes d’acreditació especialment elevades entre 
aquells alumnes amb xarxes relacionals integrades majoritàriament per alumnes de 
famílies universitàries (100% en el cas dels estrangers –tot i que només hi ha tres 
casos a la mostra-; i 95’5% entre els autòctons). Entre l’alumnat estranger de perfil 
elevat, el capital instructiu familiar esdevé una variable explicativa clau, que els situa a 
una distància important respecte els seus companys de famílies menys instruïdes, 
sense que s’observi clarament l’efecte de les xarxes relacionals (principalment a causa 
del reduït nombre de casos). En canvi, entre l’alumnat autòcton, alhora que s’observa 
el pes del capital instructiu familiar, s’evidencia una evolució positiva vinculada a la 
pertinença de l’alumne a una determinada xarxa relacional. Insistim doncs, en el pes 
de la procedència sobre l’alumnat estranger, pes que queda reduït pel capital instructiu 
familiar però que limita l’efecte de les variables relacionals.  

                                            
6 Insistim en la manca de dades en la mostra d’alumnat estranger integrat en les categories de xarxes de major 
capital instructiu, de forma que tot i que la tendència observada coincideix amb allò establert en altres recerques, 
hem d’abordar aquí els resultats amb certa prudència analítica.   
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Taula 17. Graduació de l’alumnat amb pares universitaris segons procedència i tipus de xarxa 
relacional per capital instructiu familiar 

Graduació 
Alumnat amb pares amb estudis universitaris 

No Sí 
Total 

N 5 19 24 Xarxa Amics Menys 33% 
pares amb estudis universitaris %  20,8% 79,2% 100,0% 

N 3 9 12 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  25,0% 75,0% 100,0% 

N 0 3 3 Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  ,0% 100,0% 100,0% 

N 8 31 39 

E
st

ra
ng

er
s 

Total 
%  20,5% 79,5% 100,0% 

N 6 27 33 Xarxa Amics Menys 33% 
pares amb estudis universitaris %  18,2% 81,8% 100,0% 

N 3 38 41 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  7,3% 92,7% 100,0% 

N 1 21 22 Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  4,5% 95,5% 100,0% 

N 10 86 96 

A
ut

òc
to

ns
 

Total 
% 10,4% 89,6% 100,0% 

 
La Taula 18 aborda l’efecte de les xarxes relacionals per procedència sobre l’alumnat 
estranger i autòcton de famílies sense estudis universitaris. L’increment experimentat 
per l’alumnat estranger de perfil instructiu baix en incrementar la presència d’alumnat 
autòcton en la seva xarxa relacional és semblant a l’observat en el cas de les xarxes 
per capital instructiu familiar. Així, mentre que aquells amb menys nombre d’amics 
autòctons acrediten entorn el 46’2%, el percentatge s’incrementa fins al 61% per a la 
resta de categories relacionals. En canvi, entre l’alumnat autòcton no s’identifica cap 
lògica lineal en incrementar la presència d’alumnat de la mateixa procedència en la 
xarxa relacional d’aquests alumnes. Així, el 85% dels 6 alumnes autòctons que 
declaren pertànyer a xarxes relacionals integrades majoritàriament per estrangers 
obtenen el graduat escolar, percentatge semblant al manifestat pels autòctons amb 
amistats principalment de la seva mateixa procedència (82%).  
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Taula 18. Graduació de l’alumnat amb pares amb estudis obligatoris o postobligatoris segons 
procedència i tipus de xarxa relacional per procedència 

Graduació Alumnat amb pares amb estudis obligatoris o 
postobligatoris 

No Sí 
Total 

N 35 30 65 Xarxa Amics Menys 33% 

Autòctons %  53,8% 46,2% 100,0% 

N 12 19 31 Xarxa Amics 33-66% 

Autòctons %  38,7% 61,3% 100,0% 

N 7 11 18 Xarxa Amics Més 66% 

Autòctons %  38,9% 61,1% 100,0% 

N 54 60 114 

E
st

ra
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s 

Total 
%  47,4% 52,6% 100,0% 

N 1 6 7 Xarxa Amics Menys 33% 

Autòctons %  14,3% 85,7% 100,0% 

N 13 17 30 Xarxa Amics 33-66% 

Autòctons %  43,3% 56,7% 100,0% 

N 44 201 245 Xarxa Amics Més 66% 

Autòctons %  18,0% 82,0% 100,0% 

N 58 224 282 

A
ut

òc
to

ns
 

Total 
% 20,6% 79,4% 100,0% 

 
La manca d’efecte de les xarxes relacionals per procedència no només és present 
entre l’alumnat autòcton de perfil instructiu baix, sinó també entre aquells alumnes –
autòctons i estrangers- de famílies amb estudis universitaris. Les dades recollides en 
la taula 19 mostren un percentatge d’acreditació proper al 82% entre l’alumnat 
estranger de pares amb estudis superiors que pertanyen tant a xarxes majoritàriament 
formades per alumnat estranger com a xarxes principalment integrades per alumnat 
autòcton. Pel que fa a l’alumnat autòcton, són pocs els casos d’estudiants de famílies 
instruïdes que s’hi relacionen principalment amb alumnat estranger i, per tant, les 
interpretacions han d’ajustar-se a aquesta circumstància però podem observar una 
taxa d’acreditació del 90% en aquella categoria més nombrosa (xarxes majoritàriament 
autòctones), percentatge molt semblant a l’observat a la resta de categories. En 
aquests casos, doncs, es fa evident la importància de l’elevat capital instructiu familiar 
com a explicació del rendiment acadèmic d’aquests alumnes, fet que limita l’efecte de 
la procedència, sigui a nivell individual, sigui a nivell relacional.   
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Taula 19. Graduació de l’alumnat amb pares amb estudis universitaris segons procedència i 
tipus de xarxa relacional per procedència 

Graduació 
Alumnat amb pares amb estudis universitaris 

No Sí 
Total 

N 2 9 11 Xarxa Amics Menys 33% 

Autòctons %  18,2% 81,8% 100,0% 

N 3 7 10 Xarxa Amics 33-66% 

Autòctons %  30,0% 70,0% 100,0% 

N 3 15 18 Xarxa Amics Més 66% 

Autòctons %  16,7% 83,3% 100,0% 

N 8 31 39 

E
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ra
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Total 
%  20,5% 79,5% 100,0% 

N 0 1 1 Xarxa Amics Menys 33% 

Autòctons %  ,0% 100,0% 100,0% 

N 1 9 10 Xarxa Amics 33-66% 

Autòctons %  10,0% 90,0% 100,0% 

N 9 76 85 Xarxa Amics Més 66% 

Autòctons %  10,6% 89,4% 100,0% 

N 10 86 96 

A
ut

òc
to

ns
 

Total 
% 10,4% 89,6% 100,0% 

4.3.4 Xarxes relacionals, procedència i capital instructiu familiar en els centres 
segons composició social per capital instructiu 

Hem reiterat al llarg d’aquest informe la importància que la composició social de centre 
exerceix sobre els resultats escolars de l’alumnat, estranger i autòcton, i com alhora 
determina la probabilitat d’establir-ne uns o uns altres tipus de xarxes relacionals (tant 
pel que fa a la procedència com al capital instructiu familiar), condicionant així l’efecte 
relacional abordat en aquest apartat.  

Malgrat les limitacions ja exposades que deriven de les característiques de la mostra 
d’aquest projecte, volem a continuació analitzar de forma global l’efecte relacional, 
tenint present les variables individuals abans tractades però ubicant l’anàlisi en el marc 
dels diferents tipus de centres educatius. Partint de la base que les xarxes relacionals 
per capital instructiu familiar es veuen clarament influïdes per la composició social per 
capital instructiu dels propis centres on s’estableixen; hem segregat les dades entre els 
centres educatius de major perfil instructiu i aquells altres menys capitalitzats.    

La Taula 20 aborda doncs l’efecte de les xarxes relacionals segons capital instructiu en 
el cas de l’alumnat estranger, objecte d’aquesta recerca. Una primera aproximació a 
les dades ens obliga a renunciar al comentari sobre la situació de l’alumnat estranger 
en aquells centres amb menor presència de pares amb estudis universitaris atès el 
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reduït nombre d’alumnes estrangers que s’integren en les xarxes més capitalitzades. 
Podem observar, doncs, que essent les xarxes relacionals de major capital instructiu 
minoritàries en aquest tipus de centre a causa de la poca presència d’alumnat de 
famílies instruïdes, és especialment reduït el nombre d’alumnes estrangers (tant de 
famílies amb estudis universitaris com de famílies menys intruïdes) que s’integren en 
aquest tipus de xarxes, esdevenint impossible, doncs, el comentari de l’efecte 
relacional segons capital instructiu en aquest perfil de centres.7  

Taula 20. Graduació de l’alumnat estranger segons capital instructiu familiar, tipus de xarxa 
relacional per capital instructiu familiar i tipus de centre per capital instructiu 

Graduació 
Estrangers 

No Sí 
Total 

N 31 30 61 Xarxa Amics Menys 33% pares 
amb estudis universitaris %  50,8% 49,2% 100,0% 

N 2 1 3 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  66,7% 33,3% 100,0% 

N 1 0 1 

Centre < 25% pares 
estudis uni 

Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  100,0% 0,0% 100,0% 

N 13 15 28 Xarxa Amics Menys 33% pares 
amb estudis universitaris %  46,4% 53,6% 100,0% 

N 6 11 17 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  35,3%   64,7% 100,0% 

N 1 3 4 
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Centre > 25% pares 
estudis uni 

Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  25,0% 75,0% 100,0% 

N 1 8 9 Xarxa Amics Menys 33% pares 
amb estudis universitaris %  11,1% 88,9% 100,0% 

N 1 0 1 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  100,0% 0,0% 100,0% 

N 0 0 0 

Centre < 25% pares 
estudis uni 

Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  0,0% 0,0% 0,0% 

N 4 11 15 Xarxa Amics Menys 33% pares 
amb estudis universitaris %  26,7% 73,3% 100,0% 

N 2 9 11 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  18,2% 81,8% 100,0% 

N 0 3 3 
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Centre > 25% pares 
estudis uni 

Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  0,0% 100,0% 100,0% 

                                            
7 Aquestes dades poden ser observades en les respectives taules en color gris, per tal de marcar que no han de ser 
analitzades per la seva manca de significativitat estadística.  
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En canvi, en aquells centres amb major nombre de famílies universitàries s’observa 
clarament aquest efecte relacional. Al marge que l’efecte-centre aparegui com a 
important (tal i com demostra que els percentatges d’acreditació per a totes les 
categories sigui superior en els centres amb més d’un 25% de pares amb estudis 
universitaris) i que la variable capital instructiu individual mantingui el seu pes (els 
alumnes estrangers de famílies universitàries presenten un nivell d’èxit escolar 
superior a la resta de connacionals); les dades mostrades a la Taula 20 ens permeten 
reafirmar l’impacte de la integració en una o una altra xarxa relacional entre les 
probabilitats d’acreditar de l’alumnat estranger. S’observa així com tant els alumnes de 
famílies instruïdes com aquells amb pares amb un nivell inferior d’estudis incrementen 
el seu percentatge d’acreditació, a mesura que s’integren en xarxes relacionals amb 
major presència d’amics de famílies universitàries; passant del 53,6% al 75% en el cas 
dels alumnes estrangers de pares sense estudis superiors i del 73% al 100% entre 
l’alumnat de famílies instruïdes.  

A l’apartat anterior apuntàvem com a significatives les diferències provocades per les 
xarxes relacionals segons capital instructiu familiar per als tots els casos observats. 
Observem ara com aquest efecte relacional adquireix major claredat en separar les 
dades per perfils de centres educatius i deixar fora de l’anàlisi aquells casos de 
categories minoritàries (centres amb menor presència de famílies instruïdes) que no 
poden ser estadísticament analitzats.  

I la mateixa lògica d’anàlisi ha ser aplicada en el cas de l’alumnat autòcton (Taula 21). 
En aquest cas la mostra no planteja problemes d’anàlisi, en tractar-se d’un col·lectiu 
amb suficients casos per a totes les categories analitzades. Les dades apunten, de 
nou, a l’existència d’un cert efecte relacional que provoca un increment en la graduació 
entre l’alumnat autòcton de famílies poc instruïdes a mesura que augmenta el nombre 
d’amics de famílies universitàries en les seves xarxes relacionals. Aquest efecte és 
clar, però, només en el cas d’alumnes autòctons de baix capital instructiu familiar. En 
canvi, pel que fa a l’alumnat autòcton de pares amb estudis universitaris, el control per 
perfil de centres educatius fa desaparèixer l’efecte que havíem observat amb 
anterioritat. Per a aquest tipus d’alumnes, el capital instructiu individual i la composició 
social dels seus centres esdevenen les variables explicatives del seu rendiment 
escolar: en primer lloc plantegen unes taxes de graduació marcadament superiors a 
l’observada entre l’alumnat autòcton de menor perfil instructiu per als dos tipus de 
centres i per a totes les xarxes relacionals; i, en segon terme, són clares les 
diferències entre les dades mostrades per a cada perfil de centre (major acreditació en 
els centres més capitalitzats). L’elevada capacitat explicativa d’aquestes dues 
variables comporta que no es pugui observar un increment lineal en la graduació en 
funció de la composició social de les seves xarxes. Això ens porta a afirmar que 
l’efecte relacional detectat amb anterioritat es deu, principalment, a l’existència d’un 
major nombre de xarxes relacionals de capital instructiu elevat en els centres amb més 
presència d’alumnat de famílies amb estudis universitaris, de forma que un cop 
controlada la composició social dels centres, perd valor la influència de les xarxes 
relacionals més properes. En altres paraules, els alumnes autòctons amb estudis 
universitaris presenten uns elevats percentatges de graduació, amb unes lleugeres 



Xarxes interculturals als instituts 

 

 47

modificacions en funció de la composició social dels centres on estan escolaritzats i 
sense que el cercle d’amistats més propers sembli tenir efectes significatius.  

Taula 21. Graduació de l’alumnat autòcton segons capital instructiu familiar, tipus de xarxa 
relacional per capital instructiu familiar i tipus de centre per capital instructiu 

Graduació 
Autòctons 

No Sí 
Total 

N 38 111 149 Xarxa Amics Menys 33% pares 
amb estudis universitaris %  25,5% 74,5% 100,0% 

N 7 20 27 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  25,9% 74,1% 100,0% 

N 0 3 3 

Centre < 25% pares 
estudis uni 

Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  0,0% 100,0% 100,0% 

N 6 35 41 Xarxa Amics Menys 33% pares 
amb estudis universitaris %  14,6% 85,4% 100,0% 

N 6 43 49 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  12,2% 87,8% 100,0% 

N 1 12 13 
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Centre > 25% pares 
estudis uni 

Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  7,7% 92,3% 100,0% 

N 6 14 20 Xarxa Amics Menys 33% pares 
amb estudis universitaris %  30,0% 70,0% 100,0% 

N 2 6 8 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  25,0% 75,0% 100,0% 

N 8 20 28 

Centre < 25% pares 
estudis uni 

Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  28,6% 71,4% 100,0% 

N 0 13 13 Xarxa Amics Menys 33% pares 
amb estudis universitaris %  0,0% 100,0% 100,0% 

N 1 32 33 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  3,0% 97,0% 100,0% 

N 1 21 22 
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Centre > 25% pares 
estudis uni 

Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  4,5% 95,5% 100,0% 

 
En resum, els estrangers –independentment del seu capital instructiu familiar- semblen 
beneficiar-se del fet de pertànyer a xarxes relacionals instruïdes. Aquest efecte és 
observable en tots aquells contextos on el volum de dades recollides ens permeten 
realitzar una anàlisi estadística amb un cert nivell de significativat. Entre l’alumnat 
autòcton, l’efecte relacional afecta principalment l’alumnat de menor perfil instructiu 
que es beneficia, doncs, de la seva integració en grups d’amics de famílies amb major 
nivell d’estudis. Finalment, l’alumnat autòcton de famílies universitàries no es mostra 
vulnerable a l’efecte de les xarxes relacionals, no mostrant així cap tipus d’increment o 
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reducció en el seu nivell de graduació en funció del perfil instructiu del seu grup 
d’amics.  

4.3.5 Xarxes relacionals, procedència i capital instructiu familiar en els centres 
segons composició social per procedència 

L’anàlisi combinada dels efectes de les variables individuals (capital instructiu familiar i 
procedència) i les xarxes relacionals per procedència apuntaven a un impacte 
relacional només detectat en el cas de l’alumnat estranger amb pares amb estudis 
postobligatoris o inferiors; mentre que entre la resta de col·lectius (estrangers de 
famílies universitàries i la totalitat dels autòctons) no s’observaren variacions en les 
taxes de graduació en funció de la presència de més o menys alumnat autòcton en les 
seves xarxes d’amistat.  

Les dades que recollim a continuació (Taula 22) presenten de forma segregada els 
resultats de graduació de l’alumnat estranger en funció de la composició social per 
procedència del centre en què està escolaritzat i del pes de l’alumnat autòcton en la 
seva xarxa d’amics propera. Una primera aproximació a les dades ens mostra la 
dificultat d’analitzar els resultats de l’alumnat estranger en aquells centres on la seva 
presència és inferior al 32%, especialment en el cas dels alumnes immigrats de 
famílies universitàries. El reduït nombre de casos i la categorització en diferents 
subgrups provoca la pèrdua de significativitat de les dades i, conseqüentment, la 
impossibilitat d’extreure conclusions analítiques.  

No obstant, les dades disponibles ens mostren alguns efectes que mereixen la nostra 
atenció. En el cas de l’alumnat estranger de pares amb estudis postobligatoris o 
obligatoris s’observa un increment en la taxa de graduació en el pas d’una xarxa 
integrada amb menys d’un 33% d’alumnat autòcton a aquelles xarxes on la presència 
d’aquest alumnat és major. I és aquest un efecte observat als dos perfils de centre. En 
el cas dels centres amb menys d’un 32% d’alumnat estranger, els alumnes estrangers 
de famílies poc instruïdes en xarxes majoritàriament integrades per alumnat nouvingut 
tenen un percentatge de graduació del 52’6%, percentatge que s’incrementa fins al 
63,2% en el cas de l’alumnat amb xarxes relacionals amb un 33%-66% d’alumnat 
autòcton (la insuficiència de casos en xarxes majoritàriament formades per autòctons 
no ens permet abordar aquesta categoria).  

Per la seva banda, en els centres educatius amb major percentatge d’alumnat 
estranger s’observen dues dinàmiques: en primer lloc, les taxes de graduació dels 
estrangers de baix capital instructiu familiar pertanyents a xarxes majoritàriament 
integrades per immigrats és d’un 43’5%, per tant, 10 punts percentuals per sota a 
l’observada en el perfil anterior de centre; i, en segon terme, aquesta taxa de 
graduació augmenta progressivament en incrementar la presència d’alumnat autòcton 
en el seu nucli d’amics. 

Podem afirmar, doncs, que els alumnes estrangers de perfil instructiu baix es 
beneficien de la seva inclusió en xarxes heterogènies pel que fa a la procedència a 
tots dos tipus de centre; tot i que comparant les dades dels diferents perfils de centre 
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per categories relacionals iguals, els percentatges d’acreditació són superiors en els 
centres amb menor volum de població nouvinguda.  

Finalment, l’abordatge de les taxes de graduació de l’alumnat estranger de famílies 
instruïdes no presenta diferències respecte allò observat sense la introducció de les 
diferències entre centres educatius. Al marge de les limitacions analítiques derivades 
dels pocs casos d’alumnes estrangers de perfil instructiu familiar elevat en els centres 
on el percentatge d’alumnat estranger és molt reduït; no s’observa cap tipus d’efecte 
relacional en els centres on la seva presència és major. És a dir, com apuntàvem amb 
anterioritat, els alumnes estrangers amb pares amb estudis universitaris són menys 
volubles davant les composicions de les seves xarxes relacionals per procedència. 

Taula 22. Graduació de l’alumnat estranger segons capital instructiu familiar, tipus de xarxa 
relacional per procedència i tipus de centre per procedència 

Graduació 
Estrangers 

No Sí 
Total 

N 9 10 19 Xarxa Amics Menys 33% 
autòctons %  47,4% 52,6% 100,0% 

N 7 12 19 
Xarxa Amics 33-66% autòctons 

%  36,8% 63,2% 100,0% 

N 4 0 4 

Centre < 32% 
estrangers 

Xarxa Amics Més 66% 
autòctons %  100,0% ,0% 100,0% 

N 26 20 46 Xarxa Amics Menys 33% 
autòctons %  56,5% 43,5% 100,0% 

N 5 7 12 
Xarxa Amics 33-66% autòctons 

%  41,7% 58,3% 100,0% 

N 3 11 14 
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Centre > 32% 
estrangers 

Xarxa Amics Més 66% 
autòctons %  21,4% 78,6% 100,0% 

N 1 1 2 Xarxa Amics Menys 33% 
autòctons %  50,0% 50,0% 100,0% 

N 1 2 3 
Xarxa Amics 33-66% autòctons 

%  33,3% 66,7% 100,0% 

N 0 5 5 

Centre < 32% 
estrangers 

Xarxa Amics Més 66% 
autòctons %  ,0% 100,0% 100,0% 

N 1 8 9 Xarxa Amics Menys 33% 
autòctons %  11,1% 88,9% 100,0% 

N 2 5 7 
Xarxa Amics 33-66% autòctons 

%  28,6% 71,4% 100,0% 

N 3 10 13 
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Centre > 32% 
estrangers 

Xarxa Amics Més 66% 
autòctons %  23,1% 76,9% 100,0% 
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Taula 23. Graduació de l’alumnat autòcton segons capital instructiu familiar, tipus de xarxa 
relacional per procedència i tipus de centre per procedència 

Graduació 
Autòctons 

No Sí 
Total 

N 0 4 4 Xarxa Amics Menys 33% 

autòctons %  ,0% 100,0% 100,0% 

N 5 7 12 
Xarxa Amics 33-66% autòctons 

%  41,7% 58,3% 100,0% 

N 28 119 147 

Centre < 32% 

estrangers 

Xarxa Amics Més 66% 

autòctons %  19,0% 81,0% 100,0% 

N 1 2 3 Xarxa Amics Menys 33% 

autòctons %  33,3% 66,7% 100,0% 

N 8 10 18 
Xarxa Amics 33-66% autòctons 

%  44,4% 55,6% 100,0% 

N 16 82 98 
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Centre > 32% 

estrangers 

Xarxa Amics Més 66% 

autòctons %  16,3% 83,7% 100,0% 

N 0 1 1 Xarxa Amics Menys 33% 

autòctons %  ,0% 100,0% 100,0% 

N 0 1 1 
Xarxa Amics 33-66% autòctons 

%  ,0% 100,0% 100,0% 
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Centre > 32% 

estrangers 
Xarxa Amics 33-66% autòctons 

%  7,7% 92,3% 100,0% 

 
Per la seva part, l’observació del comportament de l’alumnat autòcton en els diferents 
tipus de centre educatiu en funció de la composició per procedència de les seves 
xarxes relacionals ens aporta algunes novetats respecte les dades comentades sense 
tenir sota control el perfil dels centres educatius. Mentre que l’alumnat de famílies 
universitàries es manté aliè a l’efecte de les xarxes relacionals tal i com havíem 
observat amb antel·lació; l’alumnat autòcton de famílies amb perfil instructiu baix 
experimenta –segons les dades recollides en la Taula 23- un marcat increment en 
l’acreditació a tots dos tipus de centre en augmentar la seva vinculació amb alumnat 
també autòcton. Val a dir que aquesta observació apareix com a significativa només 
en el pas de xarxes amb un 33-66% d’alumnat autòcton a xarxes amb més d’un 66% 
d’alumnat d’aquesta procedència, atès que hem deixat fora de l’anàlisi aquells casos 
d’alumnes autòctons integrats en xarxes majoritàriament formades per alumnat 
estranger, a causa dels pocs casos de la mostra que responen a aquesta situació. Ara 
bé, s’ha de tenir present que aquests pocs alumnes tenen uns elevats índexs de 
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graduació (assolint el 100% en alguns casos), motiu pel qual en l’anàlisi agregada de 
les dades comportaven l’atenuació de l’efecte relacional. Les dades de la Taula 23 
plantegen una variació en les taxes d’acreditació de l’alumnat autòcton de famílies 
sense estudis universitaris, a tots dos perfils de centres, que van del 55-60% quan 
s’integren en xarxes heterogènies a més del 80% quan formen part de nuclis 
majoritàriament autòctons.  

Són diversos els matisos que han de ser realitzats en aquest punt. Malgrat no ser 
objecte directe d’aquesta recerca, és necessari que ens aturem un moment en l’origen 
de les xarxes relacionals. Les estructures de centre, les diferents lògiques d’agrupació 
de l’alumnat, l’establiment o no d’agrupacions flexibles, etc, són elements que 
influeixen d’una manera determinant en la configuració d’unes o altres xarxes 
relacionals. En una altra recerca (Subirats, 2009) apuntàvem les conseqüències 
derivades de l’existència de determinades estructures i dinàmiques escolars que 
influeixen en la creació de xarxes més o menys interculturals. En aquest sentit, 
detectàvem una major convivència i, per tant, un major grau de relació entre alumnat 
autòcton i estranger en aquells centres on s’establien grups de reforç de mides 
reduïdes. En aquest sentit, doncs, és molt probable que una part important de 
l’alumnat autòcton que estableix amistats amb un nombre elevat d’alumnat estranger 
estigui escolaritzat en aquests grups de reforç, grups que responen a uns nivells 
educatius adaptats o a uns ritmes d’aprenentatge més lent. En altres paraules, és 
probable que existeixi una relació entre el nombre d’alumnes estrangers que integren 
les xarxes relacionals de l’alumnat autòcton i la pertanyença d’aquests a determinats 
grups de nivell.        

Novament detectem, doncs, una major capacitat d’influència de les variables 
relacionals sobre l’alumnat de perfil instructiu baix; mentre que aquells alumnes de 
famílies amb estudis universitaris mantenen uns percentatges d’acreditació 
marcadament superiors, sense que s’observin variacions importants ni en relació a les 
variables de composició de centre, ni de les variables relacionals. 

4.4 La certificació de l’alumnat estranger  

Apuntàvem amb anterioritat la necessitat d’aprofundir en l’anàlisi de l’alumnat que no 
gradua, per tal d’observar si es tracta d’alumnes que abandonen l’itinerari formatiu 
reglat sense haver aprovat 4t d’ESO i, per tant, només obtenen el certificat; o si, per 
contra, són alumnes que opten per repetir i, conseqüentment, encara es troben en 
situació de finalitzar l’ESO amb el graduat corresponent. Per tal d’abordar aquesta 
diferenciació, hem analitzat la variable “graduació” deixant fora de l’anàlisi els alumnes 
que repeteixen, establint d’aquesta forma una dicotomia entre aquells alumnes que 
graduen i aquells que acrediten.  

La Taula 24 i 25 ens mostren els percentatges d’alumnes estrangers i autòctons que 
finalitzen els seus estudis d’educació obligatòria, bé acreditant, bé graduant. Aquestes 
dades presenten una menor distància entre els resultats dels alumnes immigrats i els 
alumnes autòctons, tot comparant-les amb les dades recollides en les Taules Taula 8 i 
Taula 9. Un major índex de repetició entre l’alumnat estranger explica aquesta 
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reducció, atès que, malgrat que la certificació és més elevada entre el col·lectiu 
nouvingut que entre l’alumnat autòcton, la distància entre aquests dos grups d’alumnes 
no és tan elevada com l’observada en l’anàlisi de la no graduació, on la presència d’un 
nombre important d’alumnes estrangers repetidors accentua les diferències.  

Val a destacar, en aquest sentit, una important reducció de les distàncies entre 
alumnat estranger i alumnat autòcton observada als centres amb major presència 
d’alumnat nouvingut (Taula 25), distància que passa de ser de 24 punts percentuals a 
només 17. Assenyalàvem amb anterioritat la possibilitat que els nivells d’exigència 
respecte a l’alumnat autòcton en aquests centres podria explicar unes taxes de 
graduació que superàvem àmpliament la taxa d’aquest col·lectiu en els centres amb 
menor presència d’estrangers. Podem observar ara, a més, unes taxes de repetició 
més elevades en aquest tipus de centre entre l’alumnat estranger. Així, mentre que 
l’observació de la graduació ens presentava aquest tipus de centre amb uns 
percentatges elevats de no graduació per part del seu alumnat estranger, aquesta no 
graduació es tradueix principalment en repeticions, situant la certificació en 
percentatges inferiors respecte els centres on la presència d’estrangers és més 
reduïda (25% i 34% de certificacions, respectivament). 

Es mantenen, doncs, les lògiques observades a les taules anteriors (graduació), és a 
dir, un major èxit escolar entre l’alumnat autòcton (tot i que es redueix la distància 
respecte l’alumnat estranger) i uns percentatges més elevats de graduació entre 
l’alumnat estranger en aquells centres amb major presència de famílies instruïdes. Ara 
bé, la certificació d’alumnat estranger, és a dir, l’abandonament de la secundària sense 
obtenir el graduat escolar és menor en els centres on la seva presència és majoritària, 
principalment per l’elevat nombre de repeticions. Caldria esperar, però, a veure si 
aquestes repeticions es tradueixen finalment en l’obtenció del graduat escolar.  

Taula 24. Certificació segons procedència, per tipus de centre segons % pares amb estudis 
universitaris 

 Certificació Graduació Total 

N 24 43 67 
Estranger 

% 35.8% 64.2% 100.0% 

N 39 156 195 
Autòcton 

% 20.0% 80.0% 100.0% 

N 63 199 262 

Centre < 25% de 
pares amb estudis 
universitaris 

Total 
% 24.0% 76.0% 100.0% 

N 15 56 71 
Estranger 

% 21.1% 78.9% 100.0% 

N 8 153 161 
Autòcton 

% 5.0% 95.0% 100.0% 

N 23 209 232 

Centre > 25% de 
pares amb estudis 
universitaris 

Total 
% 9.9% 90.1% 100.0% 
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Taula 25. Certificació segons procedència, per tipus de centre segons % alumnat estranger 

 Certificació Graduació Total 

N 17 33 50 
Estranger 

% 34.0% 66.0% 100.0% 

N 35 161 196 
Autòcton 

% 17.9% 82.1% 100.0% 

N 52 194 246 

Centre < 32 % 
d’alumnat d’origen 
estranger 

Total 
% 21.1% 78.9% 100.0% 

N 22 66 88 
Estranger 

% 25.0% 75.0% 100.0% 

N 12 148 160 
Autòcton 

% 7.5% 92.5% 100.0% 

N 34 214 248 

Centre > 32% 
d’alumnat d’origen 
estranger 

Total 
% 13.7% 86.3% 100.0% 

 

Les següents taules ens permeten observar l’efecte del capital instructiu familiar de 
l’alumnat estranger sobre les seves probabilitats d’abandonar l’educació secundària 
obligatòria sense obtenir el graduat corresponent. Una primera aproximació a les 
dades ens mostren un percentatge d’alumnes que certifiquen superior en els centres 
amb menor presència de pares amb estudis universitaris; per tant, no només s’observa 
una major taxa de graduació en els centres de major perfil instructiu sinó que les 
repeticions són també més freqüents, quedant així reduïda la taxa de certificació.  

Taula 26. Certificació de l’alumnat estranger segons capital instructiu familiar, per tipus de 
centre segons % pares amb estudis universitaris 

Tipus de centre Capital instructiu familiar Certificació Graduació Total 

N 15 31 46 Estudis 
Obligatoris o 

Postobligatoris % 32.6% 67.4% 100.0% 

N 1 8 9 Estudis 
Universitaris % 11.1% 88.9% 100.0% 

N 16 39 55 

Centre < 25% de 
pares amb estudis 
universitaris 

Total 
% 29.1% 70.9% 100.0% 

N 4 29 33 Estudis 
Obligatoris o 

Postobligatoris % 12.1% 87.9% 100.0% 

N 2 20 22 Estudis 
Universitaris % 9.1% 90.9% 100.0% 

N 6 49 55 

Centre > 25% de 
pares amb estudis 
universitaris 

Total 
% 10.9% 89.1% 100.0% 

 
Un segon element a destacar és l’increment de la distància entre centres educatius. 
Tal i com observàvem en abordar la graduació, l’alumnat estranger amb pares amb 
estudis universitaris presenta una taxa de certificació entorn del 10% a tots dos tipus 
de centre; però les diferències detectades en la certificació de l’alumnat estranger 
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sense pares universitaris s’incrementen en funció del perfil del centre on està 
escolaritzat. Així, mentre que el 32’6% de l’alumnat estranger de famílies poc 
instruïdes acaben l’ESO sense el graduat en els centres amb menys d’un 25% de 
famílies amb estudis superiors, la xifra es redueix fins a l’11% d’aquest perfil d’alumnes 
certifiquen en els centres on les famílies universitàries són més presents.  

En tercer lloc, en els centres de major perfil instructiu, no només la certificació és més 
reduïda que en els centres amb menor presència de famílies amb estudis universitaris, 
sinó que, a més, s’observa una important reducció de les distàncies segons capital 
instructiu familiar, motivada especialment per unes baixes taxes d’acreditació entre la 
població estrangera de pares amb estudis postobligatoris o inferiors (situades entorn el 
12%). 

La Taula 27 ens mostra importants diferències en la certificació de l’alumnat estranger 
entre els dos tipus de centres segons el percentatge d’alumnat estranger escolaritzat. 
Si bé en presentar les dades de graduació, apuntàvem la inexistència de diferències 
en funció del tipus de centre, atès que els percentatges dels alumnes segons capital 
instructiu familiar es mostràvem pràcticament idèntics; l’abordatge de la certificació sí 
que explicita algunes diferències. A tots dos centres la certificació és superior entre 
l’alumnat estranger amb pares sense estudis universitaris però les xifres són 
especialment elevades en els centres on la presència d’alumnat estranger és 
minoritària. Per tant, malgrat les xifres de graduació són semblants a tots dos tipus de 
centre, la no-graduació es tradueix en certificacions en els centres amb menor 
presència d’alumnat estranger, mentre que les repeticions són majoritàries en els 
centres amb major percentatge d’alumnat immigrat.  

Taula 27. Certificació de l’alumnat estranger segons capital instructiu familiar, per tipus de 
centre segons % alumnat estranger 
 

Tipus de centre Capital instructiu familiar Certificació Graduació Total 

N 11 22 33 Estudis 
Obligatoris o 

Postobligatoris % 33.3% 66.7% 100.0% 

N 1 7 8 Estudis 
Universitaris % 12.5% 87.5% 100.0% 

N 12 29 41 

Centre < 32 % 
d’alumnat d’origen 
estranger 

Total 
% 29.3% 70.7% 100.0% 

N 8 38 46 Estudis 
Obligatoris o 

Postobligatoris % 17.4% 82.6% 100.0% 

N 2 21 23 Estudis 
Universitaris % 8.7% 91.3% 100.0% 

N 10 59 69 

Centre > 32% 
d’alumnat d’origen 
estranger 

Total 
% 14.5% 85.5% 100.0% 
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5. Les transicions a l’educació secundària no 
obligatòria 

L’objectiu d’aquest apartat és identificar el pes que les diferents variables estructurals 
individuals (principalment procedència i capital instructiu familiar) i aquelles altres de 
caràcter relacional (tipus de xarxes d’amistat) tenen sobre les diferents opcions 
formatives que es plantegen finalitzar l’ESO.  

La finalització de l’ESO constitueix el primer moment de transició educativa al que han 
de fer front els alumnes. Es tracta, sens dubte d’una de les interseccions més 
transcendents del sistema educatiu, probablement la més important per les 
implicacions socials que se’n deriven d’aquesta primera elecció. I és que prendre la 
decisió de continuar o no estudiant o optar per la via acadèmica (Batxillerat) o per la 
via professional (Cicles Formatius, CF) esdevé de gran rellevància per a la consecució 
d’unes determinades trajectòries formatives i laborals. 

Hem de tenir present que el disseny del propi sistema educatiu atorga molt de pes a 
aquesta primera tria. A mode d’exemple, mentre que el batxillerat és el camí més ràpid 
i directe als estudis superiors (a la Universitat però també als Cicles Formatius de Grau 
Superior, CFGS); els Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) esdevenen una via 
sense continuïtat formativa directa. La inexistència d’una connexió directa entre els 
CFGM i els CFGS comporta que la decisió que els alumnes han de prendre en 
finalitzar l’educació obligatòria condicioni, en bona mesura, les seves possibilitats 
d’accedir als estudis superiors (Alegre et al 2010). 

Cal advertir que la transició a l’educació postobligatòria ve determinada per l’obtenció 
del graduat escolar, és a dir, per poder accedir tant al batxillerat com als CFGM és 
requisit indispensable estar en possessió del graduat en ESO. En el capítol 4 d’aquest 
informe hem abordat el pes que les diferents variables individuals i relacionals tenen 
sobre l’obtenció del graduat. Ens plantegem, ara, aprofundir en l’efecte que aquestes 
mateixes variables tenen sobre els itineraris formatius en l’educació postobligatòria.  

Bonal i Albaigés (2006) constaten com les trajectòries educatives de l’alumnat són 
fortament condicionades per l’origen social. Per classe social, per exemple, els fills i 
filles de famílies amb treballadors qualificats mostren una major tendència a romandre 
més temps al sistema educatiu i a superar els ensenyaments secundaris 
postobligatoris que els fills i filles de famílies amb treballadors no qualificats, tot plegat 
amb diferències que oscil·len al voltant dels 30 punts percentuals. La proporció de 
joves de famílies de classes treballadores que no estan escolaritzats als 17 anys 
triplica la proporció de joves de famílies de classes mitjanes professionals. 

De fet, la incidència del capital educatiu familiar es constata quan hom pren com a 
referència el nivell d’estudis dels progenitors. En aquest cas, les diferències de 
permanència al sistema i d’assoliment d’ensenyaments postobligatoris entre els fills i 
filles de famílies amb nivell d’estudis superiors i els de famílies amb estudis primaris o 
inferior s’amplien a 40 punts percentuals, i la proporció d’aquests darrers sense 
escolaritzar quadruplica la proporció dels joves de famílies amb estudis superiors. És 
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prou significatiu que més del 40% dels joves de famílies de baix capital educatiu hagi 
abandonat el sistema educatiu als 17 anys, mentre que això només succeeix en 
menys d’un 10% dels joves de famílies amb nivell d’instrucció superior. 

Centrant-nos en el nostre objecte d’estudi, Alegre et al (2010) estableixen que 
aquestes desigualtats i diferències en el comportament de la demanda també es fan 
presents en analitzar les taxes d’escolarització dels ensenyaments secundaris 
postobligatoris per nacionalitat. Constaten, d’entrada, que el grup social amb una 
major vulnerabilitat en el pas pel sistema educatiu és el de nacionalitat estrangera, 
essent el grup social que compta amb majors dèficits en les taxes d’escolarització als 
17 anys. Aquesta desigualtat s’evidencia també en comprovar que més del 50% de la 
població estrangera de 17 anys ja ha abandonat el sistema educatiu.  

Diversos estudis han demostrat com l’origen social no només provoca desigualtats en 
els nivells de permanència al sistema educatiu, sinó també diferències en la selecció 
dels diversos itineraris formatius. Acabada l’educació secundària obligatòria, mentre 
els fills i filles de famílies de classes mitjanes professionals o de nivell d’instrucció 
superior opten més per itineraris eminentment acadèmics (Batxillerat), els de famílies 
de classes treballadores o de dèficit formatiu ho fan més pels itineraris eminentment 
professionalitzadors (CFGM). I, pel que fa a la població jove de nacionalitat estrangera, 
aquesta no només abandona més aviat el sistema educatiu sinó que, quan hi roman, 
opta més pels cicles formatius de grau mitjà que la població jove espanyola.    

Les desigualtats per procedència queden recollides en la Taula 28. Aquesta taula, 
entre d’altres indicadors, conté l’índex de normalització en l’accés als ensenyaments 
postobligatoris, que mesura fins a quin punt la presència d’aquest grup social entre 
l’alumnat es correspon amb la seva representació en el conjunt de la població. I les 
dades constaten que, tot i representar el 6,9% de l’alumnat al Batxillerat, i el 9,5% als 
cicles formatius, l’alumnat estranger està infrarepresentat. Això significa que l’accés és 
inferior al que caldria esperar en una situació de plena equitat, més al Batxillerat (0,40) 
que als cicles formatius (0,55). La major tendència de l’alumnat estranger a optar per 
la formació professional afavoreix que aquests ensenyaments tinguin un dèficit menor 
de normalització en l’accés. 
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Taula 28. Indicadors d’accés i resultats als ensenyaments postobligatoris per procedència, a 
Catalunya (curs 2007/2008) 

Etapa  Indicador Catalunya 
Índex de normalització 0,4 

Batxillerat 
Alumnat estranger (%) 6,9 

Índex de normalització 0,55 Cicles 
formatius Alumnat estranger (%) 9,5 

Índex de normalització 0,6 
CFGM 

Alumnat estranger (%) 10,4 

Índex de normalització 0,43 
CFGS 

Alumnat estranger (%) 7,4 

Font: Alegre et al (2010).8,9, 

La següent taula recull els itineraris seguits per l’alumnat de la mostra en finalitzar 4t 
d’ESO. D’una banda, identifiquem aquelles opcions a les quals es poden acollir els 
alumnes que no han aprovat el darrer curs de l’educació secundària ( Taula 29) i, de 
l’altra, els itineraris seguits per aquells que han obtingut el graduat en ESO (Taula 30). 

Taula 29. Itineraris seguits per l’alumnat que no aprova 4t d’ESO segons procedència 

Itineraris després de 4t d’ESO 
 

Món laboral PQPI Repetir 
Total 

N 25 13 59 97 
Estranger  

%  25,8% 13,4% 60,8% 100,0% 

N 8 36 30 74 
Autòcton 

%  10,8% 48,6% 40,5% 100,0% 

N 33 49 89 171 
Total 

%  19,3% 28,7% 52,0% 100,0% 

 
Una part dels alumnes que no han superat amb èxit l’educació secundària opten per la 
repetició de curs, opció que com observem a la Taula 29 és més freqüent entre 
l’alumnat estranger que l’alumnat autòcton (un 60% dels primers repeteixen curs, 
davant un 40,5% dels segons). Apuntàvem en una altra recerca (Benito i González, 
2010) l’ús de les repeticions de curs en els centres educatius com a via per a 
assegurar una major escolarització de l’alumnat estranger en el marc del sistema 
educatiu, especialment d’aquells alumnes d’incorporació tardana; amb independència 
de les opcions d’obtenir el graduat un cop finalitzat el següent curs. Per contra, 

                                            
8 L’índex de normalització en l'accés de la població estrangera als ensenyaments postobligatoris, extret de Bonal, X. 
i Albaigés, B. (2006), correspon al quocient entre la presència d'alumnat estranger sobre total i la presència de 
població estrangera de l’edat teòrica al territori de referència (el valor 1 correspon a presència normalitzada) 

9 L’Índex d’equitat, també extret de Bonal, X. i Albaigés, B. (2006), correspon a: Percentatge d'alumnat estranger 
(sector públic) / Percentatge d'alumnat estranger (sector privat). Una distribució equitativa d’alumnat estranger per 
sectors de titularitat comporta un Índex d’equitat igual a 1. Quan l’Índex és superior a 1, com succeeix en el cas de 
Catalunya, indica un desequilibri de l’escolarització de l’alumnat estranger en benefici del sector públic. Com més 
s’allunya el valor de l’Índex de l’1, menys equitativa és la distribució de l’alumnat. 
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identificàvem en una altra recerca10 un grau de repeticions més elevat en els centres 
de major capital instructiu, atribuït principalment a la voluntat dels alumnes repetidors 
d’obtenir el graduat escolar per a assegurar la seva continuïtat formativa a través de 
l’itinerari acadèmic (batxillerat). Ens trobem davant, doncs, de dues lògiques que 
difereixen sobre les causes (i posteriors resultats) de la repetició de curs.  

Un segon grup d’opcions l’integren els itineraris seguits per aquells alumnes que 
certifiquen, és a dir, que finalitzen l’ESO sense obtenir el graduat corresponent. En 
aquest cas, aquests alumnes poden optar  per incorporar-se al món laboral o bé per 
seguir un dels Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).11 En tots dos 
casos, es produeix una sortida del sistema educatiu reglat, tot i que el PQPI deixa 
oberta la porta a una reincorporació posterior. Les dades mostren la incorporació al 
món laboral com una opció minoritària entre l’alumnat autòcton (10’8%), mentre que 
adquireix major pes entre l’alumnat estranger (25’8%). En canvi, els PQPI són una 
opció molt més freqüent entre l’alumnat autòcton (48’6%) que entre aquells d’origen 
estranger (13’3%). 

Taula 30. Itineraris seguits per l’alumnat que obté el graduat en ESO, segons procedència 

Itineraris després de 4t d’ESO 
 

CFGM Batxillerat 
Total 

N 35 65 100 
Estranger  

%  35,0% 65,0% 100,0% 

N 103 208 311 
Autòcton 

%  33,1% 66,9% 100,0% 

N 138 273 582 
Total 

%  23,7% 46,9% 100,0% 

 
Per als alumnes que obtenen els graduat escolar s’obren les dues vies comentades 
amb anterioritat: a) un itinerari de caràcter acadèmic a través del batxillerat que pot 
desembocar en la universitat o en un CFGS i b) un itinerari professionalitzador per 
mitjà dels CFGM que no tenen vinculació directa amb l’educació superior, tot i que 
existeixen algunes vies pont per accedir-hi. Un cop descomptat el pes de la graduació, 
és a dir, abordant només les dades d’aquells alumnes que han obtingut el graduat, 
s’observen unes lògiques de tria pràcticament idèntiques entre autòctons i estrangers. 
El 35% dels estrangers opten pels CFGM, mentre que un 65% ho fa pel batxillerat. En 
el cas de l’alumnat autòcton hi ha un lleuger increment de la preferència pel batxillerat 
(67%), establint-se en el 33% el percentatge d’alumnes que s’escolaritzen en CFGM. 
Insistim aquí que estem abordant les dades dels alumnes que han obtingut del graduat 

                                            
10 Benito, R; Chela; X; González, Sh. 2007. “Efectes de la composició social dels centres d'ensenyament obligatori 
sobre el rendiment i les expectatives de l'alumnat”. Finançat per la Convocatòria ARIE 2006 de la Generalitat de 
Catalunya. 

11 Programa de Qualificació Professional Inicial: emmarcat en el sistema educatiu català com a opció de formació 
professionalitzadora per a aquells alumnes que no han obtingut el Graduat Escolar i, conseqüentment, no poden 
accedir als CFGM.  
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escolar, però hem de tenir present que l’obtenció de l’acreditació, moment on les 
diferències per origen es veuen de forma més clara, ha actuat prèviament com a filtre.   

Hem assenyalat amb anterioritat que el batxillerat esdevé la via de major capitalització 
acadèmica, en tant que és la que ofereix un accés més directe als estudis superiors, 
tant la universitat com els CFGS. És per això que comencem l’anàlisi de les transicions 
a l’educació postobligatòria, establint una diferència entre aquells que, d’una banda, 
opten per realitzar els estudis de Batxillerat i, aquells altres que, havent obtingut el 
graduat escolar, opten per l’itinerari professionalitzador (CFGM). 

5.1 El pes de les variables individuals i relacionals 

En el capítol anterior abordàvem la transcendència de les variables individuals-
familiars (capital instructiu i procedència) i relacionals (xarxes d’amistat) per a explicar 
les desigualtats educatives en termes d’acreditació. Observem, ara, com es comporten 
aquestes mateixes variables respecte als itineraris educatius i les expectatives 
acadèmiques de l’alumnat de 4t d’ESO.  

Estructurem l’anàlisi de les dades obtingudes respecte a la transició a l’educació 
postobligatòria seguint l’esquema dissenyat en el capítol 4 (graduació): en primer lloc, 
abordarem el pes explicatiu de les variables individuals (personals i familiars) i, 
posteriorment, introduirem en l’anàlisi l’efecte de les variables relacionals. Insistim de 
nou, en la impossibilitat d’analitzar l’efecte de la composició de centre atesa la limitació 
de la nostra mostra a vuit centres educatius. Ara bé, tal i com hem aplicat a la variable 
“graduació”, més endavant pararem atenció a l’efecte relacional de forma diferenciada 
per a dues categories de centres (centres amb més d’un 25% de famílies amb estudis 
universitaris i centres amb un percentatge inferior / centres amb més d’un 32% de 
famílies estrangeres i centres amb un percentatge inferior) amb la voluntat de controlar 
l’efecte que la composició social dels instituts exerceix, d’una banda sobre les 
transicions i les expectatives escolars dels alumnes i, de l’altra, sobre l’establiment 
d’unes o altres xarxes relacionals.  

L’anàlisi estadística mitjançant la regressió logística (veure nota metodològica 1, pàg. 
26) ens permet fer una primera aproximació al pes que les diferents variables 
individuals i relacionals tenen sobre les possibilitats d’optar per un determinat itinerari 
formatiu un cop finalitzada l’educació obligatòria. La variable dependent abordada 
(Transició a l’educació Postobligatòria) es planteja com a variable dicotòmica i 
restringida només a aquells alumnes que han obtingut el graduat escolar. Distingim 
doncs els alumnes graduats que opten pel batxillerat d’aquells altres que havent 
obtingut el graduat opten pels CFGM; considerant que les probabilitats d’escollir un 
itinerari són exactament les inverses d’optar per l’altre.   

La Taula 31 recull els resultats dels sis models creats per a l’abordatge de les 
variables que apareixen amb major significativitat i capacitat predictora de la transició 
al batxillerat per part de l’alumnat de la mostra. Pel que fa a les variables individuals, 
s’han pres en consideració el sexe (noi / noia), la procedència (estranger / autòcton) i 
el capital instructiu familiar (pares amb estudis obligatoris/ pares amb estudis 
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postobligatoris / pares universitaris).12 Pel que fa a les variables relacionals s’han 
mantingut les dues composicions anteriorment presentades: aquelles xarxes 
relacionals integrades per un determinat percentatge d’alumnes d’origen estranger i 
xarxes relacionals formades per alumnes de famílies amb estudis universitaris. En tots 
dos casos l’aproximació s’ha realitzat establint tres nivells: xarxes relacionals amb 
presència del tipus d’alumnes observats (autòctons o amb capital instructiu familiar) 
inferior al 33%, xarxes amb un percentatge d’entre el 33% i el 66% i, finalment, xarxes 
amb un percentatge superior al 66% d’aquest perfil d’alumnes.  

Taula 31. Variables individuals i de xarxes relacionals incidents en l’explicació de la transició al 
Batxillerat com a itinerari formatiu postobligatori (només alumnes amb graduat) 

Variables dependent: Batxillerat 
Model 

1 
Model 

2 
Model 

3 
Model 

4 
Model 

5 
Model  

6 

Efectes a nivell individual 1 2 3 4 5 6 

1,48^ 1,61* 1,78* 1,73* 2,11** 2,11** Sexe 
(Nois = Ref.) (0,20) (0,21) (0,23) (0,23) (0,24) (0,25) 

 1,12 0,82 0,71 0,69 0,59 Procedència 
(Estrangers = Ref.)  (0,25) (0,28) (0,36) (0,29) (0,37) 

  2,04** 1,95* 1,85* 1,79* Pares amb estudis Postobligatoris 
(Pares amb estudis obligatoris = Ref.)   (0,26) (0,26) (0,27) (0,27) 

  3,95*** 3,72*** 2,62* 2,57** Pares amb estudis universitaris 
(Pares amb estudis obligatoris = Ref.)   (0,30) (0,31) (0,32) (0,32) 

Efectes a nivell relacional       

     
Xarxa Amics Autòctons 0-33% Ref. 

     
   0,67  0,79 

Xarxa Amics Autòctons 33-66% 
   (0,48)  (0,49) 
   1,12  1,19 

Xarxa Amics Autòctons 66-100% 
   (0,47)  (0,47) 

     
Xarxa Amics Pares Universitaris 0-33% Ref. 

     
    3,21*** 3,18*** 

Xarxa Amics Pares Universitaris 33-66% 
    (0,29) (0,29) 
    8,29*** 8,32 

Xarxa Amics Pares Universitaris 66-100% 
    (0,62) (0,63)*** 

Nota: *** p ≤ 0 .001,    ** p ≤ 0.01,    * p ≤ 0.05,    ^ p ≤ 0.10 
 
La Taula 31 recull, doncs, els diferents models d’anàlisi realitzats a partir de la 
incorporació progressiva de diferents variables explicatives. El model 3 aborda de 
forma conjunta el pes que el sexe, la procedència i el capital instructiu familiar 
exerceixen sobre les probabilitats d’optar pel batxillerat com a via de continuació dels 
estudis un cop l’alumne s’ha graduat. S’observa a partir d’aquestes dades, una 
probabilitat 1’78 vegades superior entre les noies que entre els nois de cursar el 
batxillerat, mantenint la resta de variables sota control. En canvi, la variable 

                                            
12 A diferència d’allò observat amb la variable “graduació”, en aquest cas la variable “Pares amb estudis 
postobligatoris” apareix com a explicativa i amb significativitat, de forma que s’ha optat per realitzar les anàlisi 
mantenint les tres categories de capital instructiu familiar: obligatoris / postobligatoris / universitaris. 
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procedència no apareix com a significativa, és a dir, no es detecta major tendència 
entre autòctons o estrangers d’optar per aquest itinerari. Finalment, les variables 
referents al capital instructiu familiar semblen tenir un important efecte sobre les 
transicions a l’educació postobligatòria. Així, els fills de famílies amb estudis 
postobligatoris doblen les probabilitats d’optar pel batxillerat en comparació amb els 
estudiants de famílies de capital instructiu baix, alhora que els alumnes de pares 
universitaris gairebé quadrupliquen aquestes probabilitats. Per tant, sexe i capital 
instructiu familiar influeixen en el moment d’escollir l’itinerari formatiu d’aquells que han 
finalitzat amb èxit l’educació secundària obligatòria. Una aproximació en clau inversa, 
és a dir, fixant-nos en els CFGM, ens mostra una major disponibilitat entre els nois que 
entre les noies per cursar l’itinerari professionalitzador i quatre vegades més 
probabilitats entre l’alumnat de famílies amb estudis obligatoris o inferiors d’optar per 
aquest itinerari en comparació amb els fills de famílies amb estudis superiors. La 
procedència, insistim, no esdevé significativa.  

El model 4 introdueix en l’anàlisi la primera variable relacional: composició social de 
les xarxes segons procedència. En aquest cas, cap de les dues categories analitzades 
(xarxes relacionals integrades entre un 33%-66% per alumnat autòcton i xarxes 
relacionals amb més d’un 66% d’alumnat autòcton) apareixen com a significatives, 
tenint sota control la resta de variables individuals. Per tant, en una primera 
aproximació estadística, formar part de xarxes d’amistat amb més o menys autòctons 
no sembla influir en l’alumnat que es decanta pel batxillerat.  

L’efecte relacional s’observa de forma clara en el model 5, quan les variables 
introduïdes són les xarxes relacionals per capital instructiu familiar, mantenint sota 
control les variables individuals anteriorment comentades. En aquest cas, els alumnes 
que s’integren en xarxes heterogènies (entre un 33% i un 66% de famílies amb estudis 
universitaris) presenten 3 vegades més probabilitats d’optar pel batxillerat que aquells 
amb xarxes amb major presència d’alumnat de baix capital instructiu familiar; i aquells 
altres que formen part de xarxes integrades majoritàriament per alumnes amb famílies 
amb estudis universitaris augmenten el seu avantatge fins a 8 vegades respecte 
aquells on la presència de famílies instruïdes és inferior al 33%. Per altra banda, la 
introducció en l’anàlisi de les xarxes relacionals per capital instructiu familiar redueix 
l’efecte de les variables individuals referents al nivell educatiu dels pares. Així, 
l’avantatge dels fills de pares amb estudis postobligatoris es redueix a 1’8 vegades 
(estava en pràcticament 2 vegades) i el dels alumnes de famílies universitàries a 2’6 
(estava en 3’7). Per la seva banda, les noies incrementen al doble les probabilitats 
d’acreditar que els nois, mentre que la variable “procedència” es manté com a no 
significativa.   

Finalment, el model 6 combina les dues tipologies de xarxes relacionals sense produir 
canvis rellevants en comparació amb el model 5. Per tant, podem afirmar que les 
variables relacionades amb el capital instructiu esdevenen centrals a l’hora d’explicar 
l’opció pel batxillerat dels alumnes que graduen en finalitzar l’ESO. Així, els fills de 
famílies amb un elevat capital instructiu i aquells altres que s’integren en xarxes amb 
major presència d’aquest tipus d’alumnes semblen incrementar les seves probabilitats 
d’optar pel batxillerat per a continuar la seva formació. Per contra, aquells alumnes de 
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famílies amb estudis obligatoris o inferiors o bé que s’integren en xarxes de baix perfil 
instructiu incrementen les seves probabilitats d’escollir els CFGM en la seva transició a 
l’educació postobligatòria. Advertim aquí que aquestes dades han de ser analitzades 
amb cura, atès que l’efecte de la composició social de centre, efecte que ha estat a 
bastament demostrat en altres recerques com a significatiu (Alegre et al 2010; Duru-
Bellat i Suchaut, 2005; Ferrer (dir), 2009), no ha estat encara introduït en l’anàlisi. En 
els propers apartats aprofundirem en aquestes dades per tal d’observar si la 
incorporació a l’anàlisi de les característiques dels centres comporta modificacions en 
els efectes de les variables individuals i relacionals que acabem d’exposar.  

Ara però, considerem oportú parar atenció a les expectatives a curt termini 
expressades per l’alumnat de la mostra amb anterioritat a la finalització del curs. Atès 
que no són pocs els estudis que han corroborat la relació existent entre les 
expectatives acadèmiques i les decisions educatives (Alegre et al 2010), creiem 
convenient relacionar l’anàlisi de les transicions a l’educació postobligatòria amb les 
expectatives a curt termini expressades per l’alumnat de la mostra. Per tant, després 
d’haver abordat les transicions efectives, és a dir, l’itinerari que finalment han escollit 
els alumnes que han obtingut el graduat; analitzem tot seguit la transició desitjada, 
aquella que els alumnes van expressar abans de finalitzar l’ESO i, per tant, de saber si 
graduarien o no. Intentem d’aquesta forma fer explícit un element que condiciona -i 
molt- les transicions educatives: l’obtenció del graduat. Malgrat que les expectatives es 
poden veure afectades també per les limitacions que deriven d’uns determinats 
resultats escolars (i per tant, la configuració dels possibles escenaris factibles); 
aquestes estan menys condicionades que les transicions a la postobligatòria on el 
graduat actua com a filtre.  

Cal advertir, però, que en aquest cas la variable estudiada no es planteja com a 
dicotòmica atès que les opcions a seguir un cop finalitzada l’ESO són 5 de diferents: 
món laboral, PQPI, repetició de curs, CFGM i batxillerat. És per això que fonamentem 
l’anàlisi en dues taules diferenciades. D’una banda La Taula 32. que recull els resultats 
de les regressions logístiques realitzades per tal d’abordar el pes de les variables 
explicatives individuals i relacionals que influeixen en la configuració del batxillerat com 
a expectativa a curt termini de l’alumnat de 4t d’ESO. De l’altra, la Taula 33, on les 
anàlisis aborden l’impacte de les variables sobre les probabilitats de plantejar els 
CFGM com l’expectativa formativa a curt termini.  

A diferència de la variable “transició a l’educació postobligatòria”, en aquest cas 
s’inclouen en l’anàlisi tots els alumnes de la mostra, amb independència de la seva 
graduació, certificació o repetició de curs; disposant d’aquesta forma d’un major 
nombre de casos.  

Interpretem aquestes dades, tot comparant-les amb les observades a la Taula 31. Una 
primera aproximació a les variables individuals (model 3) ens permet observar algunes 
diferències respecte els resultats de la transició efectiva. En primer lloc, s’incrementen 
notablement les probabilitats de les noies respecte els nois de voler cursar el batxillerat 
(essent gairebé el triple a favor de les primeres), mentre que els nois presenten 
pràcticament 2’3 vegades més probabilitats que les noies d’optar pels CFGM. 
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Taula 32. Variables individuals i de xarxes relacionals incidents en l’explicació del Batxillerat 
com a expectativa a curt termini (tots els alumnes) 

Variables dependent: Batxillerat- 
Expectativa  

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Efectes a nivell individual       

2,44*** 2,47*** 2,80*** 3,22*** 3,50*** 4,15*** Sexe 
(Nois = Ref.) (0,18) (0,18) (0,19) (0,20) (0,20) (0,22) 

 1,66* 1,47 0,56 1,25 0,47* Procedència 
(Estrangers = Ref.)  (1,20) (0,21) (0,30) (0,22) (0,31) 

  2,38*** 2,18*** 2,15*** 1,97* Pares amb estudis Postobligatoris 
(Pares amb estudis obligatoris = Ref.)   (0,22) (0,22) (0,22) (0,23) 

  5,13*** 4,29*** 3,61*** 3,11*** Pares amb estudis universitaris 
(Pares amb estudis obligatoris = Ref.)   (0,26) (0,26) (0,27) (0,28) 

Efectes a nivell relacional       

     
Xarxa Amics Autòctons 0-33% Ref. 

     
   1,60  1,58 

Xarxa Amics Autòctons 33-66% 
   (0,38)  (0,39) 
   5,26***  5,30*** 

Xarxa Amics Autòctons 66-100% 
   (0,38)  (0,40) 

     
Xarxa Amics Pares Universitaris 0-33% Ref. 

     
    3,29*** 3,33*** 

Xarxa Amics Pares Universitaris 33-66% 
    (0,24) (0,24) 
    3,78*** 3,85*** 

Xarxa Amics Pares Universitaris 66-100% 
    (0,41) (0,42) 

 
Nota: *** p ≤ 0 .001,    ** p ≤ 0.01,    * p ≤ 0.05,    ^ p ≤ 0.10 
 

En segon terme, la distància entre les probabilitats dels alumnes de famílies amb 
estudis universitaris de plantejar el batxillerat com a objectiu formatiu immediat és de 5 
vegades respecte els alumnes de pares amb estudis obligatoris; mentre que el pes de 
la variable “pares amb estudis postobligatoris” no experimenta grans canvis (establint-
se per a aquests alumnes 2’3 vegades més probabililitats de referir el batxillerat com a 
itinerari respecte els alumnes de famílies menys instruïdes). Tot i que les distàncies no 
són tan acusades en relació als CFGM, es detecta una clara influència del capital 
instructiu familiar sobre la voluntat de cursar CFGM. En aquest cas, els alumnes de 
famílies amb estudis obligatoris o inferiors tenen 1’75 vegades més probabilitats de 
plantejar els CFGM com a expectativa a curt termini que els seus companys amb 
pares amb estudis postobligatoris, arribant a triplicar les probabilitats respecte als 
alumnes de famílies amb estudis superiors. La procedència es manté com a no 
significativa, tant pel que fa a la consideració del batxillerat com dels CFGM com a 
possible via d’estudis.  
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Taula 33. Variables individuals i de xarxes relacionals incidents en l’explicació del CFGM com a 
expectativa a curt termini (tots els alumnes) 

Variables dependent: CFGM- 
Expectativa  

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 

Efectes a nivell individual       

0,47*** 0,46*** 0,43*** 0,43*** 0,39*** 0,38*** Sexe 
(Nois = Ref.) (0,18) (0,18) (0,19) (0,20) (0,20) (0,21) 

 1,31 1,49 2,37** 1,61* 2,6** Procedència 
(Estrangers = Ref.)  (0,21) (0,22) (0,31) (0,22) (0,31) 

  0,57** 0,58* 0,61* 0,63* Pares amb estudis Postobligatoris 
(Pares amb estudis obligatoris = Ref.)   (0,22) (0,22) (0,22) (0,23) 

  0,31*** 0,33*** 0,41*** 0,47** Pares amb estudis universitaris 
(Pares amb estudis obligatoris = Ref.)   (0,26) (0,27) (0,27) (0,28) 

Efectes a nivell relacional       

     
Xarxa Amics Autòctons 0-33% Ref. 

     
   1,84  1,97 

Xarxa Amics Autòctons 33-66% 
   (0,37)  (0,37) 
      

Xarxa Amics Autòctons 0-33% 
      

  0,55  0,58 
Xarxa Amics Pares Universitaris 0-33% Ref. 

  (0,38)  (0,38) 
    0,47*** 0,47** 

Xarxa Amics Pares Universitaris 33-66% 
    (0,24) (0,24) 
    0,32** 0,31** 

Xarxa Amics Pares Universitaris 66-100% 
    (0,43) (0,43) 

Nota: *** p ≤ 0 .001,    ** p ≤ 0.01,    * p ≤ 0.05,    ^ p ≤ 0.10 
 
La introducció de la variable relacional per procedència (model 4) en relació al 
batxillerat planteja una novetat respecte allò detectat en la regressió logísitica aplicada 
a la transició a la postobligatòria. En aquest cas, la categoria relacional de xarxes 
integrades majoritàriament per alumnat autòcton (més d’un 66%) apareix com a 
significativa i planteja 5’3 vegades més probabilitats d’optar pel batxillerat entre 
aquests alumnes que entre els seus companys integrants de xarxes relacionals amb 
poca presència d’autòctons. Per tant, es pot apuntar l’existència d’un increment 
d’expectatives en la via acadèmica per part dels alumnes que comparteixen amistat 
amb uns elevats percentatges d’autòctons, expectatives que no es veuen consolidades 
en el moment de la transició, tal i com hem observat en la Taula 31. Les dades 
respecte els CFGM no evidencien cap efecte de les xarxes relacionals per procedència 
però es produeix un modificació rellevant pel que fa a la significativitat de la 
procedència. El model 4 mostra la variable procedència com a significativa, de forma 
que l’alumnat autòcton sembla tenir 2’4 vegades més probabilitats que l’alumnat 
estranger d’expressar la seva voluntat de cursar CFGM.  

El model 5 de la Taula 32 Taula 32.afegeix a l’anàlisi de les variables individuals 
(procedència i capital instructiu familiar), el pes de les variables relacionals per capital 
instructiu en relació a les expectatives de cursar batxillerat. Tal i com hem observat 
amb les transicions a l’educació postobligatòria, totes les variables introduïdes, a 
excepció de la procedència, es mostren significatives. La diferència recau en la 
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capacitat explicativa de cadascuna de les variables. La introducció en l’anàlisi de les 
xarxes relacionals per capital instructiu comporta un marcat increment de les 
diferències entre sexes (les noies tripliquen les probabilitats de fixar en el batxillerat el 
seu objectiu acadèmic respecte els nois) i entre col·lectius segons capital instructiu 
familiar (essent, respecte a l’alumnat de famílies amb estudis obligatoris, 2’1 vegades 
més probable que els fills de pares amb estudis postobligatoris es plantegin l’opció del 
batxillerat; 3’6 en el cas dels alumnes de famílies universitàries). En sentit contrari, es 
redueix el pes de la variable relacional en la seva categoria extrema, de forma que els 
alumnes pertanyents a xarxes amb amics majoritàriament de famílies universitàries 
presenten 3’8 vegades més probabilitats d’optar pel batxillerat que els seus companys 
integrats en nuclis relacionals amb presència minoritària d’aquest perfil d’alumnes 
(l’avantatge era de 8 vegades en les transicions efectives). Aquesta reducció sembla 
ser explicada pel pes de les repeticions. Apuntàvem amb anterioritat l’ús de les 
repeticions com a mecanisme d’enfortiment dels aprenentatges entre aquells alumnes 
que, malgrat no tenir un rendiment acadèmic alt, volen cursar el batxillerat. La ubicació 
d’aquests alumnes en xarxes heterogènies pel que fa al capital instructiu provoca una 
reducció de les distàncies entre aquests i els seus companys de xarxes altament 
instruïdes pel que fa a la seva voluntat de cursar batxillerat. Ara bé, el nivell diferent 
d’acreditació entre aquests perfils d’alumnes (com hem observat en el capítol anterior) 
provoca un increment en les distàncies en els resultats de les transicions efectives. 

Pel que fa als CFGM, els models 5 i 6 mostren una probabilitat 2’5 vegades major 
entre els nois de plantejar-se els CFGM com a opció de futur. En la mateixa línia d’allò 
apuntat en l’anàlisi de les transicions efectives a la postobligatòria, els alumnes de 
famílies amb estudis obligatoris o inferiors presenten 1’6 vegades més probabilitats 
d’optar pels CFGM que els alumnes amb pares amb estudis postobligatoris i la 
distància s’eleva fins a 2’5 respecte els seus companys de famílies amb estudis 
universitaris. Les dades es mostren també significatives pel que fa a la introducció de 
les variables relacionals segons capital instructiu familiar: els alumnes integrats en 
xarxes amb poca presència de companys de famílies instruïdes tenen el doble de 
probabilitats de plantejar-se cursar un CFGM que aquells alumnes integrats en xarxes 
heterogènies pel que fa al capital instructiu, i el triple de probabilitats que aquells altres 
en xarxes composades majoritàriament per alumnes de famílies amb estudis 
universitaris.  

Finalment, destaca la influència de la variable “procedència” sobre les probabilitats de 
plantejar els CFGM com a opció de futur entre l’alumnat de 4t d’ESO, un cop que s’han 
introduït en l’anàlisi les variables relacionals. Tot i que les xarxes relacionals segons 
procedència es mostren com a no significatives en tots els models analítics elaborats; 
sembla observar-se una major tendència a incloure la via professionalitzadora entre 
les expectatives a curt termini per part de l’alumnat autòcton. Apuntàvem en els 
paràgrafs anteriors la no significativitat de la variable procedència en l’elecció del 
batxillerat com a opció de transició a la postobligatòria, així com la no significativitat de 
l’origen en relació a les transicions efectives. Ara bé, ser estranger o autòcton esdevé 
significatiu quan abordem la construcció de les expectatives en els itineraris 
professionalitzadors. Atès que entre aquells que acrediten les distàncies no són 
observables i que entre aquells que opten per la via acadèmica no s’observen tampoc 
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diferències, podem afirmar doncs que les distàncies són especialment clares entre 
aquell alumnat de menor rendiment acadèmic. En altres paraules, l’alumnat estranger 
de baix rendiment acadèmic respon a expectatives a curt termini poc vinculades a la 
realització d’un itinerari formatiu professionalitzador a través d’estudis reglats, essent 
la incorporació al món laboral i les repeticions opcions majoritàries; mentre que els 
CFGM es constitueixen com la probable via de formació majoritària per a l’alumnat 
autòcton de menor rendiment. Les dades recollides en la Taula 34 mostren una 
distribució similar entre les expectatives a curt termini dels alumnes estrangers i 
autòctons que obtenen el graduat, mentre que les diferències són més acusades entre 
aquells alumnes que no superen 4t d’ESO. Entre aquests darrers destaca una 
diferència de més de 20 punts percentuals en l’opció de CFGM, essent assenyalada 
només per un 31% de l’alumnat estranger, mentre que la xifra s’incrementa fins al 53% 
entre l’alumnat autòcton. Per contra, són també 20 punts percentuals el que separen el 
23% d’alumnes estrangers que es plantegen la seva incorporació al món laboral durant 
el curs següent i el 3% d’alumnat autòcton que assenyala aquesta mateixa opció.  

Taula 34. Expectatives a curt termini expressades per l’alumnat, segons procedència i 
acreditació 

 
Món 

laboral 
PQPI Repetir CFGM Batxillerat Total 

N 14 2 12 19 14 61 
Estranger 

%  23,0% 3,3% 19,7% 31,1% 23,0% 100,0% 

N 2 5 6 34 17 64 
Autòcton 

%  3,1% 7,8% 9,4% 53,1% 26,6% 100,0% 

N 16 7 18 53 31 125 

No 
Gradua 

Total 
%  12,8% 5,6% 14,4% 42,4% 24,8% 100,0% 

N 1 2 3 28 54 88 
Estranger 

%  1,1% 2,3% 3,4% 31,8% 61,4% 100,0% 

N 1 0 4 105 203 313 
Autòcton 

%  ,3% ,0% 1,3% 33,5% 64,9% 100,0% 

N 2 2 7 133 257 401 

Gradua 

Total 
%  ,5% ,5% 1,7% 33,2% 64,1% 100,0% 

5.2 La transició a l’educació postobligatòria de l’alumnat estranger: 
variables individuals i efecte-centre  

Hem fet referència al capítol 4 de la importància que la composició social dels instituts 
(especialment per capital instructiu familiar, tot i que també per procedència) exerceix 
sobre les opcions d’acreditació. Apuntàvem aleshores com les probabilitats de formar 
part d’un tipus determinat de xarxa relacional depèn, en bona mesura, de les opcions 
relacionals existents en el centre educatiu, de forma que l’efecte que les xarxes 
relacionals semblen exercir sobre les probabilitats de graduar es veu limitat per la 
pròpia composició social dels diferents instituts. Hem apuntat també el pes explicatiu 
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de l’efecte-contagi sobre el rendiment escolar, efecte que deriva de les composicions 
socials dels centres, sense tenir en consideració les xarxes relacionals concretes que 
es creen dins dels instituts.  

Tal i com hem fet en el capítol anterior, abordem ara de forma més concreta les 
transicions a l’educació postobligatòria per part de l’alumnat estranger en funció de les 
diferents variables explicatives contemplades en aquest informe, tot establint una 
doble diferenciació en funció de la composició social dels instituts on es troben 
escolaritzats. Agafem de nou com a marc analític les dues tipologies de centre 
presentades en el capítol anterior: centres amb més d’un 25% de pares amb estudis 
universitaris i centres amb un percentatge inferior / centres amb més d’un 32% 
d’alumnat d’origen estranger i centres amb un percentatge inferior. Aquesta 
interpretació segregada de les dades pretén diferenciar aquells efectes derivats de les 
composicions dels instituts, d’aquells altres atribuïts a les variables individuals i 
relacionals considerades en aquest projecte.   

5.2.1 La variable procedència 

La Taula 35 presenta les dades sobre transició a l’educació postobligatòria per part 
d’aquell alumnat que ha superat amb èxit l’educació secundària obligatòria i, 
consegüentment, ha obtingut el Graduat en ESO. Una primera aproximació a les 
dades ens mostra una major escolarització en el batxillerat per part dels alumnes de 
centres amb major presència de pares amb estudis universitaris. Malgrat que el 
batxillerat és l’opció majoritària tant entre estrangers com entre autòctons a tots dos 
tipus de centre, s’observa com més de tres quartes parts de l’alumnat autòcton dels 
centres amb més del 25% de pares amb estudis superiors opten per la via acadèmica, 
mentre que aquest percentatge se situa només en el 58% per als autòctons dels 
centres menys capitalitzats. El percentatge d’estrangers que opten pel batxillerat no 
presenta tantes diferències entre centres, però és també superior en els centres amb 
major presència d’alumnat de famílies universitàries (66’7% davant el 62’8% dels 
centres amb menor volum d’alumnat de pares amb estudis universitaris).  

Al marge de les diferències entre centres, és destacable l’existència en els centres 
amb menys d’un 25% de famílies instruïdes d’un percentatge d’alumnes estrangers 
superior al d’alumnes autòctons que opten pel batxillerat (62’8% i 58’1% 
respectivament). Tal i com apuntàvem en l’apartat anterior, els CFGM són una opció 
menys visualitzada entre l’alumnat estranger, de forma que l’alumnat estranger sense 
voluntat de fer el pas al batxillerat, bé no obté el graduat escolar (i per tant no queda 
englobat en aquestes taules), bé decideix iniciar la seva vida laboral sense fer una 
formació professionalitzadora prèvia; essent doncs majoritària l’opció pel batxillerat 
entre aquells que sí que graduen l’ESO i es mantenen en el sistema educatiu reglat. Si 
a aquest fet li sumem una major tendència als CFGM entre la població autòctona dels 
centres de menor perfil acadèmic, s’obté com a resultat aquest major percentatge 
d’alumnat estranger que opta pel batxillerat en comparació amb l’alumnat autòcton, tot 
i que la distància no és gran. Falta, però, analitzar les dades tenint present el capital 
instructiu familiar, variable que, com veurem tot seguit, condiciona les transicions a 
l’educació postobligatòria. Recordem que estem abordant les transicions realitzades 
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per l’alumnat que ha obtingut el graduat escolar, de forma que les dades han de ser 
llegides tenint present l’efecte prèviament abordat que les variables exerceixen sobre 
l’acreditació.  

Taula 35. Transició a l’educació postobligatòria segons procedència, per tipus de centre segons 
% pares amb estudis universitaris 

Transició a la 
postobligatòria 

 

CFGM Batxillerat 

Total 

N 16 27 43 
Estranger 

% 37,2% 62,8% 100,0% 

N 65 90 155 
Autòcton 

% 41,9% 58,1% 100,0% 

N 81 117 198 

Centre < 25% de 
pares amb estudis 
universitaris 

Total 
% 40,9% 59,1% 100,0% 

N 19 38 57 
Estranger 

% 33,3% 66,7% 100,0% 

N 38 118 156 
Autòcton 

% 24,4% 75,6% 100,0% 

N 57 156 213 

Centre > 25% de 
pares amb estudis 
universitaris 

Total 
% 26,8% 73,2% 100,0% 

 
L’anàlisi de les dades en funció de la composició social dels centres fonamentada en 
la procedència (Taula 36) mostra una important distància entre els dos tipus de centre 
pel que fa a les transicions al batxillerat. En aquells instituts amb menor presència 
d’alumnat estranger, es produeix una distribució força equilibrada entre el batxillerat i 
els CFGM, optant els autòctons en major grau pel primer itinerari (58%) i els 
estrangers pel segon (54’5%). En canvi, en els centres amb major percentatge de 
població nouvinguda, el batxillerat es configura com l’itinerari més demandat, essent la 
via escollida pel 75% dels alumnes, tant per autòctons com per estrangers. Convé 
recordar aquí que en aquesta segona categoria de centres s’observaven unes 
diferències especialment clares entre l’acreditació de l’alumnat estranger i l’alumnat 
autòcton, essent superior al 50% el percentatge d’alumnat estranger que no obté el 
graduat escolar (i només entorn al 20% en el cas dels autòctons). Per tant, podem 
afirmar que, un cop superat el procés d’acreditació –que actua com a filtre d’especial 
importància entre l’alumnat nouvingut- en els centres amb major presència d’alumnat 
estranger no s’observen diferències en les transicions a l’educació secundària 
postobligatòria segons procedència. Mostrem tot seguit la interacció de les variables 
procedència i capital instructiu familiar, per tal de complementar la imatge sobre les 
transicions a l’educació postobligatòria.  
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Taula 36. Transició a l’educació postobligatòria segons procedència, per tipus de centre segons 
% alumnat estranger 

Transició a la 
postobligatòria 

 

CFGM Batxillerat 

Total 

N 18 15 33 
Estranger 

% 54,5% 45,5% 100,0% 

N 67 93 160 
Autòcton 

% 41,9% 58,1% 100,0% 

N 85 108 193 

Centre < 32 % 
d’alumnat d’origen 
estranger 

Total 
% 44,0% 56,0% 100,0% 

N 17 50 67 
Estranger 

% 25,4% 74,6% 100,0% 

N 36 115 151 
Autòcton 

% 23,8% 76,2% 100,0% 

N 53 165 218 

Centre > 32% 
d’alumnat d’origen 
estranger 

Total 
% 24,3% 75,7% 100,0% 

5.2.2 El capital instructiu familiar i procedència 

Observàvem en el capítol anterior la importància d’analitzar de forma combinada el 
capital instructiu famíliar i la procedència per tal d’aprofundir en l’impacte d’aquestes 
variables individuals sobre les probabilitats d’acreditació de l’alumnat estranger. 
Aquesta mateixa anàlisi es fa necessària per a l’estudi de les transicions a l’educació 
postobligatòria.  

La Taula 37 evidencia el pes que el capital instructiu familiar té sobre les probabilitats 
d’optar pel batxillerat entre l’alumnat estranger. Aquestes dades mostren, en primer 
lloc, l’existència d’una distància considerable entre l’alumnat de perfil instructiu baix 
entre els dos tipus de centre, tot i que la distància entre centres és més atenuada que 
l’observada a la Taula 36: mentre que el 52’4% de l’alumnat de famílies estrangeres 
amb estudis obligatoris ha fet la transició al batxillerat en els centres de menor perfil 
instructiu, la xifra ascendeix al 63’2% en els centres amb major presència de pares 
amb estudis universitaris. Les distàncies es redueixen considerablement entre centres 
en la categoria “pares amb estudis postobligatoris o universitaris” essent del 77,8% en 
els centres de menor perfil instructiu i del 77,4% en els instituts amb menor presència 
d’alumnat amb estudis universitari. Per tant, podem apuntar que l’efecte-centre sembla 
tenir major impacte sobre aquells alumnes estrangers de capital instructiu baix, atès 
que són els que experimenten major variabilitat en les transicions a l’educació 
postobligatòria en funció del tipus de centre on són escolaritzats.  
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Taula 37. Transició a l’educació postobligatòria de l’alumnat estranger segons capital instructiu 
familiar, per tipus de centre segons % pares amb estudis universitaris 

Transició a la 
postobligatòria 

Tipus de centre Capital instructiu familiar 

CFGM Batxillerat 

Total 

N 10 11 21 Estudis 
Obligatoris  % 47,6% 52,4% 100,0% 

N 4 14 18 
Estudis 

Postobligatoris 
o Universitaris % 22,2% 77,8% 100,0% 

N 14 25 39 

Centre < 25% de 
pares amb estudis 
universitaris 

Total 
% 35,9% 64,1% 100,0% 

N 7 12 19 Estudis 
Obligatoris % 36,8% 63,2% 100,0% 

N 7 24 31 
Estudis 

Postobligatoris 
o Universitaris % 22,6% 77,4% 100,0% 

N 14 36 50 

Centre > 25% de 
pares amb estudis 
universitaris 

Total 
% 28,0% 72,0% 100,0% 

 
Si tenim en compte allò afirmat en abordar l’acreditació; podem apuntar ara que els 
centres de menor perfil instructiu són aquells centres on l’acreditació de l’alumnat 
estranger de famílies poc instruïdes és menor i alhora on les opcions pel batxillerat 
esdevenen menys freqüents; mentre que aquest mateix perfil d’alumnes presenta unes 
taxes d’acreditació superiors i alhora opta majoritàriament per l’itinerari acadèmic en la 
transició a l’educació postobligatòria en els centres més instruïts.  

L’alumnat estranger amb pares amb estudis superiors no presenta variacions 
destacables entre centres, però se situa en tots els casos a força distància respecte 
l’alumnat de famílies poc instruïdes tant en termes de graduació com en l’opció pel 
batxillerat. La categoria intermèdia (alumnes amb pares amb estudis postobligatoris) 
experimenta una interessant progressió: mentre que els seus resultats de graduació 
s’apropen als dels alumnes de famílies amb estudis obligatoris (essent, per tant, 
relativament baixes en comparació amb l’alumnat de famílies amb estudis 
universitaris), un cop han obtingut el graduat escolar aquests alumnes presenten unes 
taxes d’escolarització en l’itinerari acadèmic sensiblement superiors a les observades 
entre els alumnes de famílies més instruïdes, motiu pel qual hem optat per aquesta 
nova agrupació de les categories de capital instructiu familiar.13  

                                            
13 Les regressions logístiques realitzades sobre la variable “acreditació” mostrava com a no significativa la categoria 
“pares amb estudis postobligatoris” i, per tant, no presentava cap tipus de diferenciació respecte la categoria 
d’alumnes de menor perfil instructiu familiar motiu pel qual s’abordava l’anàlisi diferenciant els alumnes de famílies 
amb estudis obligatoris o postobligatoris, d’aquells altres amb pares amb estudis universitaris. L’’anàlisi de les 
transicions a l’educació postobligatòria, en canvi, mostren la categoria intermèdia com a significativa, apropant-se 
així als resultats obtinguts en el cas de les famílies amb estudis universitaris. Així doncs, en aquest cas, l’anàlisi 
s’aborda diferenciant els alumnes amb pares amb estudis obligatoris, d’aquells altres amb famílies més instruïdes.  
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Taula 38. Transició a l’educació postobligatòria de l’alumnat estranger segons capital instructiu 
familiar, per tipus de centre segons % alumnat estranger 

Transició a la 
postobligatòria 

Tipus de centre Capital instructiu familiar 

CFGM Batxillerat 

Total 

N 11 5 16 Estudis 
Obligatoris  % 68,8% 31,3% 100,0% 

N 5 8 13 
Estudis 

Postobligatoris 
o Universitaris % 38,5% 61,5% 100,0% 

N 16 13 29 

Centre < 32 % 
d’alumnat d’origen 
estranger 

Total 
% 55,2% 44,8% 100,0% 

N 6 18 24 Estudis 
Obligatoris  % 25,0% 75,0% 100,0% 

N 6 30 36 
Estudis 

Postobligatoris 
o Universitaris % 16,7% 83,3% 100,0% 

N 12 48 60 

Centre > 32% 
d’alumnat d’origen 
estranger 

Total 
% 20,0% 80,0% 100,0% 

 
La Taula 38, per la seva banda, aborda les transicions a l’educació postobligatòria per 
part de l’alumnat estranger en funció del seu capital instructiu familiar en els dos tipus 
de centre segons procedència. En aquest cas, a diferència d’allò observat amb 
l’acreditació, sí que s’observen diferències pel que fa al pes de cada itinerari en els dos 
tipus de centre. Així, mentre que l’alumnat estranger de famílies amb estudis 
obligatoris dels centres amb menys d’un 32% d’aquests alumnes opten pel batxillerat 
només en un 31’5%, la xifra s’incrementa fins al 75% per a aquest mateix perfil 
d’alumnes en els centres amb major presència d’alumnat estranger.  

Respecte a l’alumnat estranger de famílies més instruïdes són també significatives les 
diferències entre els dos tipus de centre segons procedència: el batxillerat és escollit 
pel 61’5% d’aquests alumnes en els instituts amb poca presència d’alumnes 
estrangers i pel 83’3% en aquells centres on el volum d’alumnat estranger és superior.  

Aquestes dades mostren, doncs, d’una banda, la detecció de diferències importants en 
funció de la composició social dels centres per procedència, i, de l’altra, l’existència 
d’una clara distància entre els diferents perfils d’alumnes segons capital instructiu 
familiar a l’interior de cada tipus de centre.  

Per tant, podem afirmar que malgrat no haver-se detectat diferències en les 
probabilitats d’acreditar per part de l’alumnat estranger en funció del perfil de centre 
segons procedència (sí, en funció del seu capital instructiu familiar); emergeixen ara 
importants variacions pel que fa les opcions de transició a l’educació postobligatòria, 
essent molt més minoritari l’itinerari acadèmic entre els alumnes estrangers dels 
centres amb menys d’un 32% d’alumnat nouvingut. Al marge del pes que la 
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composició per capital instructiu familiar d’aquests centres exerceix,14 sembla oportú 
assenyalar aquí els diferents nivells d’exigència i les diverses dinàmiques de centre 
que poden influir en les transicions a l’educació postobligatòria i que, consegüentment, 
poden provocar variacions d’un centre a un altre. Ens referim a l’existència d’instituts 
amb voluntat de potenciar les transicions als batxillerats; altres on els CFGM són 
plantejats com una opció clarament preferent; dinàmiques escolars que potencien la 
derivació dels alumnes estrangers cap a un o un altre itinerari... tot plegat ens obliga a 
tenir present que davant rendiments i resultats escolars similars, els centres poden 
aconsellar/potenciar l’opció d’una o altra via d’educació postobligatòria. Els instituts 
seleccionen entre els seus alumnes aquells que consideren aptes per a cursar el 
batxillerat i estableixen quins altres haurien de cursar preferiblement un CFGM. 
Algunes dinàmiques detectades en altres estudis (Benito, Chela i González, 2007) 
apunten que la selecció per a les transicions a l’educació postobligatòria s’ajusta a la 
població escolar existent, establint criteris diferenciats en funció d’aquesta i, sovint, 
arribant a configurar uns batxillerats o uns CFGM molt vinculats a l’alumnat que hi 
arriba. En altres paraules, els criteris o nivells exigits per la consecució de cada 
itinerari poden variar d’un centre a un altre. En aquest sentit, podem intuir que en 
aquells centres amb major presència d’alumnat estranger s’anima al batxillerat a una 
part d’aquests alumnes a partir de l’establiment de criteris d’accés més flexibles que 
tenen en compte les circumstàncies especials que envolten l’escolarització de 
l’alumnat nouvingut (temps d’adaptació, aprenentatge de la llengua...). En canvi, en 
aquells altres instituts on el nombre d’immigrants és més reduït, l’establiment de 
criteris estàndards fonamentats en l’evolució esperada per part de l’alumnat autòcton 
(principalment perquè és aquest qui segueix amb major normalitat l’escolarització 
reglada) condueix a un menor nombre de recomanacions de la via acadèmica per a 
l’alumnat nouvingut.  

5.3 La transició a l’educació postobligatòria de l’alumnat estranger: 
variables relacionals  

Les dades fins aquí exposades demostren el pes exercit per les variables individuals 
(capital instructiu familiar i procedència) i per la composició-social dels centres (tant 
per capital instructiu com per procedència) sobre les transicions a l’educació 
postobligatòria. A diferència d’allò observat en l’anàlisi de la graduació, l’elecció d’un o 
un altre itinerari formatiu després de l’ESO presenta importants diferències en les dues 
tipologies de centre analitzades. A més, mantenint aquest efecte sota control, es 
manté com a significativa la influència demostrada per les variables individuals sobre 
les probabilitats d’escollir CFGM o Batxillerat.  

Ens proposem ara introduir en l’anàlisi unes noves variables: les xarxes relacionals de 
l’alumnat estranger. Aquestes variables han estat operativitzades a partir de la 
catalogació de xarxes d’alumnat estranger presentada en el capítol anterior: d’una 

                                            
14 Veure pàgina 30 per tal de conèixer la relació existent entre les composicions per procedència i per capital 
instructiu familiar dels centres de la mostra.   
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banda, en funció de la seva composició segons procedència (% alumnat autòcton) i, 
per l’altra, segons capital instructiu (% alumnat amb pares universitaris).  

5.3.1 Les xarxes relacionals 

Taula 39. Transició a l’educació postobligatòria segons tipus de xarxa relacional per capital 
instructiu familiar 

Transició a la postobligatòria 
 

CFGM Batxillerat 
Total 

N 98 134 232 Xarxa Amics Menys 33% pares amb 
estudis universitaris %  42,2% 57,8% 100,0% 

N 27 94 121 Xarxa Amics 33-66% pares amb 
estudis universitaris %  22,3% 77,7% 100,0% 

N 4 37 41 Xarxa Amics Més 66% pares amb 
estudis universitaris %  9,8% 90,2% 100,0% 

N 129 265 394 
Total 

%  32,7% 67,3% 100,0% 

 
Una primera aproximació, sense tenir sota control les variables individuals abans 
presentades, mostra un clar i progressiu increment de l’escolarització en el batxillerat a 
mesura que s’incrementa el percentatge de pares amb estudis universitaris en les 
xarxes relacionals dels alumnes. La Taula 39 mostra un increment de 20 punts 
percentuals en les opcions pel batxillerat en passar d’una xarxa d’amistats integrada 
per menys d’un 33% d’alumnes de famílies amb estudis universitaris (57’8%) a una 
xarxa més heterogènia (77’7%). El pas a les xarxes on la majoria d’alumnes provenen 
de famílies amb estudis universitaris suposa un increment de gairebé un 13%, atès 
que el 90% d’aquests alumnes opten per la via acadèmica.  

Taula 40. Transició a l’educació postobligatòria segons tipus de xarxa relacional per 
procedència 

Transició a la postobligatòria 
 

CFGM Batxillerat 
Total 

N 14 31 45 
Xarxa Amics Menys 33% Autòctons 

%  31,1% 68,9% 100,0% 

N 22 29 51 
Xarxa Amics 33-66% Autòctons 

%  43,1% 56,9% 100,0% 

N 93 205 298 
Xarxa Amics Més 66% Autòctons 

%  31,2% 68,8% 100,0% 

N 129 265 394 
Total 

%  32,7% 67,3% 100,0% 

 
En canvi, les xarxes relacionals segons procedència no mostren cap tipus d’efecte 
sobre les transicions a l’educació postobligatòria. Les dades recollides en la Taula 40 
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no apunten a cap tipus d’evolució en les opcions pel batxillerat o pels CFGM en relació 
a la presència de més o menys alumnat autòcton en les xarxes relacionals dels 
alumnes. Així, tant els alumnes integrats en xarxes relacionals formades 
majoritàriament per estrangers com aquells amb xarxes d’amics on l’alumnat autòcton 
suposa més del 66% presenten un mateix percentatge d’opció pel batxillerat (gairebé 
del 69%).  

Aquestes dues taules ens faciliten una primera aproximació a les dades però hem de 
tenir present que l’efecte xarxa no és analitzat en aquest projecte com a variable 
explicativa única, sinó que és abordat com a variable explicativa complementària, és a 
dir, com a factor que pot incidir -en major o menor mesura- sobre l’efecte que les 
variables individuals i de centre han demostrat tenir sobre els itineraris formatius de 
transició a l’educació postobligatòria un cop obtingut el graduat en ESO.  

5.3.2 Xarxes relacionals i procedència 

Taula 41. Transició a l’educació postobligatòria segons procedència i tipus de xarxa relacional 
per capital instructiu familiar 

Transició a la postobligatòria 
 

CFGM Batxillerat 
Total 

N 26 38 64 Xarxa Amics Menys 33% 
pares amb estudis universitaris %  40,6% 59,4% 100,0% 

N 3 18 21 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  14,3% 85,7% 100,0% 

N 0 5 5 Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  ,0% 100,0% 100,0% 

N 29 61 90 

E
st

ra
ng

er
s 

Total 
%  32,2% 67,8% 100,0% 

N 71 96 167 Xarxa Amics Menys 33% 
pares amb estudis universitaris %  42,5% 57,5% 100,0% 

N 24 76 100 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  24,0% 76,0% 100,0% 

N 4 32 36 Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  11,1% 88,9% 100,0% 

N 99 204 303 

A
ut

òc
to

ns
 

Total 
%  32,7% 67,3% 100,0% 

 
L’anàlisi de les xarxes relacionals per capital instructiu (Taula 41), prenent com a 
variable de control la procedència, mostra un semblant progressió tant per a l’alumnat 
estranger com per a l’alumnat autòcton: a mesura que s’incrementa el percentatge en 
la xarxa relacional d’alumnat de famílies amb estudis universitaris, s’observa un 
augment en els percentatges d’alumnes que opten pel batxillerat. Destaquen, a més a 
més, uns percentatges sensiblement superiors en les opcions per la via acadèmica 
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entre l’alumnat estranger a les tres categories de xarxes relacionals segons capital 
instructiu familiar en comparació amb les dades referides a l’alumnat autòcton. Per 
tant, sembla detectar-se, novament, una major tendència entre l’alumnat estranger que 
ha obtingut el graduat escolar per ser escolaritzat en l’itinerari acadèmic, mentre que la 
població autòctona, malgrat optar prioritàriament pel batxillerat, contempla en uns 
majors percentatges la via professionalitzadora. Insistim, novament, en la necessitat 
d’analitzar aquestes dades tenint en consideració el capital instructiu de les famílies, 
tal i com farem en el següent apartat.  

Tal i com observàvem en l’apartat anterior, la composició de les xarxes relacionals per 
procedència semblen tenir menor influència sobre les opcions de transició a l’educació 
postobligatòria. No obstant, la Taula 42 mostra l’existència de certes diferències entre 
les categories relacionals extremes de l’alumnat estranger (amb percentatges d’opció 
pel batxillerat que varien del 69’2% en els grups majoritàriament integrats per alumnat 
estranger i el 80% en aquells altres on l’alumnat autòcton és majoria); mentre que 
l’alumnat autòcton no presenta distàncies importants en funció dels grups d’amics en 
què s’integra pel que fa a l’itinerari formatiu escollit. Les dades, novament, mostren 
una major disponibilitat per part de l’alumnat autòcton d’escollir CFGM per a totes les 
categories de xarxes relacionals analitzades.     

Taula 42. Transició a l’educació postobligatòria segons procedència i tipus de xarxa relacional 
per procedència 

Transició a la postobligatòria 
 

CFGM Batxillerat 
Total 

N 12 27 39 Xarxa Amics Menys 33% 
Autòctons %  30,8% 69,2% 100,0% 

N 12 14 26 Xarxa Amics 33-66% 
Autòctons %  46,2% 53,8% 100,0% 

N 5 20 25 Xarxa Amics Més 66% 
Autòctons %  20,0% 80,0% 100,0% 

N 29 61 90 

E
st

ra
ng

er
s 

Total 
%  32,2% 67,8% 100,0% 

N 2 4 6 Xarxa Amics Menys 33% 
Autòctons %  33,3% 66,7% 100,0% 

N 10 15 25 Xarxa Amics 33-66% 
Autòctons %  40,0% 60,0% 100,0% 

N 87 185 272 Xarxa Amics Més 66% 
Autòctons %  32,0% 68,0% 100,0% 

N 99 204 303 

A
ut

òc
to

ns
 

Total 
% 32,7% 67,3% 100,0% 

 
Recordem aquí com les xarxes relacionals (tant per capital instructiu com per 
procedència) demostraven influir amb especial intensitat sobre les opcions 
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d’acreditació per part de l’alumnat estranger. La tria d’itineraris per a l’educació 
postobligatòria, en canvi, sembla ser més sensible a la variable relacional 
fonamentada en el capital instructiu familiar tant per a l’alumnat autòcton com per a 
l’alumnat estranger; detectant-se en tots dos tipus d’alumnes una major predisposició a 
cursar batxillerat quan formen part de xarxes relacionals més capitalitzades. Per altra 
banda, la variable relacional fonamentada en la procedència es mostra no significativa 
en relació a l’alumnat autòcton i planteja un efecte circunscrit a les categories 
extremes en el cas de l’alumnat estranger. Per tant, podem afirmar que les xarxes 
relacionals per capital instructiu impliquen un efecte sobre l’acreditació i les transicions 
a l’educació postobligatòria per als alumnes estrangers i autòctons; mentre que l’efecte 
de les composicions socials per procedència dels grups d’amistats és menys intens 
entre l’alumnat autòcton, així com entre l’alumnat estranger que ha obtingut el graduat 
escolar.  

5.3.3 Xarxes relacionals, procedència i capital instructiu familiar  

Al llarg d’aquest informe la variable “capital instructiu familiar” s’ha anat configurant –tal 
i com avançava la literatura específica- com la variable explicativa de major pes tant 
pel que fa a l’acreditació com a les opcions de transició a l’educació secundària 
seguida per l’alumnat, autòcton i estranger. És per això que es fa necessari abordar 
l’efecte de les xarxes relacionals, tenint present la procedència de l’alumnat (tal i com 
hem fet en el punt anterior) però també el seu capital instructiu familiar. Ens diposem, 
doncs, a analitzar de forma conjunta les variables relacionals i les variables individuals 
abordades en aquest estudi.  

Abans però, és necessari insistir en les limitacions derivades de la mostra. L’elevat 
percentatge d’alumnat estranger que no ha superat amb èxit l’educació secundària 
obligatòria, limita el nombre d’alumnes que transiten a la postobligatòria i que, per tant, 
són recollits en aquestes taules. A més, la necessitat d’elaborar progressives 
subcategories per tal de controlar les variables explicatives introduïdes en l’anàlisi, 
comporta certes complicacions analítiques que explicitarem a mesura que sigui 
oportú.15 Tot plegat ens obliga a ser molt curosos amb les interpretacions de les 
següents dades.  

Una primera aproximació a la Taula 43 constata el reduït nombre d’alumnes, tant 
autòctons com estrangers, de famílies amb estudis obligatoris que han realitzat la 
transició a l’educació postobligatòria. L’anàlisi d’aquestes dades presenten, en primer 
lloc, uns percentatges semblants entre l’alumnat autòcton i l’alumnat estranger de 
famílies poc instruïdes integrat en xarxes amb poca presència de famílies amb estudis 
universitaris en les seves opcions pel batxillerat (entorn el 47%) i pels CFGM 
(aproximadament el 53%). L’escolarització en la via acadèmica s’incrementa en tots 
dos casos, a mida que augmenta la presència d’alumnat de famílies instruïdes en les 
xarxes relacionals. A mode d’exemple, la distància entre l’alumnat autòcton de pares 
amb estudis obligatoris integrat en xarxes amb un 33-66% d’alumnes de famílies amb 

                                            
15 Les taules expliciten fent ús del color gris aquelles categories amb un nombre insuficient de casos per tal 
d’elaborar un anàlisi estadísticament significatiu.  
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estudis universitaris és de 20 punts percentuals respecte el mateix perfil d’alumnes 
però pertanyent a xarxes relacionals amb menor nombre d’alumnes amb pares amb 
estudis superiors. 

Taula 43. Transició a l’educació postobligatòria de l’alumnat amb pares amb estudis obligatoris 
segons procedència i tipus de xarxa relacional per capital instructiu familiar 

Transició a la postobligatòria 
Alumnat amb pares amb estudis obligatoris 

CFGM Batxillerat 
Total 

N 17 15 32 Xarxa Amics Menys 33% 
pares amb estudis universitaris %  53,1% 46,9% 100,0% 

N 0 6 6 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  ,0% 100,0% 100,0% 

N 0 2 2 Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  ,0% 100,0% 100,0% 

N 17 23 40 

E
st

ra
ng

er
s 

Total 
%  42,5% 57,5% 100,0% 

N 31 27 58 Xarxa Amics Menys 33% 
pares amb estudis universitaris %  53,4% 46,6% 100,0% 

N 7 13 20 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  35,0% 65,0% 100,0% 

N 1 2 3 Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  33,3% 66,7% 100,0% 

N 39 42 81 

A
ut

òc
to

ns
 

Total 
% 48,1% 51,9% 100,0% 

 
I aquesta mateixa progressió s’observa en el cas de l’alumnat amb pares amb estudis 
postobligatoris o universitaris. En aquest cas, l’existència d’un major nombre 
d’alumnes d’aquest perfil que cursen estudis postobligatoris permet fer una anàlisi més 
aprofundida. En primer lloc, les dades d’escolarització en el batxillerat són superiors a 
les recollides en la taula anterior, quedant palès l’impacte que el capital instructiu 
familiar exerceix sobre les opcions de tria en les transicions a l’educació 
postobligatòria. Una segona lectura de la taula mostra un increment en l’opció pel 
batxillerat entre l’alumnat estranger a mida que incrementa la presència en la seva 
xarxa relacional de companys de famílies amb estudis universitaris, passant del 74% 
en el cas de les xarxes menys instruïdes al 80% en aquelles altres més 
heterogènies.16 En el cas de l’alumnat autòcton, les xifres van en la mateixa línia, 
observant-se un increment del 16% l’opció pel batxillerat en passar de les xarxes 
menys instruïdes (63%) a les xarxes heterogènies (78’8%), arribant al 90% entre els 
alumnes autòctons de famílies instruïdes que es relacionen principalment amb alumnat 
del seu mateix perfil instructiu. Destaquen, tal i com hem comentat amb anterioritat, 

                                            
16 És insuficient el nombre d’alumnes estrangers de famílies amb estudis postobligatoris o universitaris integrats en 
xarxes amb més d’un 66% d’alumnat amb estudis universitaris.  
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uns majors percentatges en l’opció pel batxillerat entre l’alumnat estranger respecte 
l’alumnat autòcton en el marc de la categoria relacional de menor perfil instructiu, 
corroborant així que entre aquests conjunt d’alumnes, els CFGM són una opció més 
valorada entre la població autòctona, mentre que l’alumnat estranger de famílies 
instruïdes que obté el graduat prioritza la seva escolarització en el batxillerat.  

Aquestes dades expliquen, per tant, que la major escolarització de l’alumnat estranger 
en el batxillerat, en comparació amb l’alumnat autòcton, es produeix exclusivament 
entre l’alumnat de famílies amb estudis postobligatoris o universitaris; mentre que les 
opcions de transició a l’educació postobligatòria entre l’alumnat de perfil instructiu més 
baix no presenta variacions entre procedències. Tot i que els CFGM són un itinerari 
menys visualitzat per l’alumnat estranger –tal i com comentàvem en presentar les 
dades sobre expectatives a curt termini-, el marc de possibilitats reals de què disposa 
l’alumnat en finalitzar l’ESO (molt condicionat pel capital instructiu familiar i pel perfil 
del centre on està escolaritzat) condueix l’alumnat de perfil baix (estranger i autòcton) 
amb major freqüència a cursar CFGM, mentre que en el cas de l’alumnat de famílies 
més instruïdes el batxillerat és l’opció majoritària, tot i que existeix una major proporció 
d’alumnes autòctons que consideren els CFGM com a opció de futur. Veurem tot 
seguit la importància de la composició social del centre (condicionant de les polítiques 
d’orientació a l’educació postobligatòria) sobre els itineraris seguits per l’alumnat 
estranger.     

 Taula 44. Transició a l’educació postobligatòria de l’alumnat amb pares amb estudis 
postobligatoris o universitaris segons procedència i tipus de xarxa relacional per capital 
instructiu familiar 

Transició a la postobligatòria Alumnat amb pares amb estudis postobligatoris o 
universitaris CFGM Batxillerat 

Total 

N 8 23 31 Xarxa Amics Menys 33% 
pares amb estudis universitaris %  25,8% 74,2% 100,0% 

N 3 12 15 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  20,0% 80,0% 100,0% 

N 0 3 3 Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  ,0% 100,0% 100,0% 

N 11 38 49 

E
st

ra
ng

er
s 

Total 
%  22,4% 77,6% 100,0% 

N 40 68 108 Xarxa Amics Menys 33% 
pares amb estudis universitaris %  37,0% 63,0% 100,0% 

N 17 63 80 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  21,3% 78,8% 100,0% 

N 3 30 33 Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  9,1% 90,9% 100,0% 

N 60 161 221 

A
ut

òc
to

ns
 

Total 
% 27,1% 72,9% 100,0% 
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El comentari de les taules 45 i 46 reafirma els resultats obtinguts en l’anàlisi de les 
xarxes relacionals mostrades amb anterioritat. En primer lloc, no es detecta cap tipus 
d’efecte sobre l’alumnat autòcton, independentment del seu capital instructiu familiar, 
de forma que la seva integració en un tipus o altre de xarxa relacional per procedència 
no sembla decantar les seves transicions a l’educació postobligatòria ni cap als CFGM 
ni cap al batxillerat. Pel que fa a l’alumnat estranger, l’efecte és poc intens i es 
circumscriu a l’alumnat estranger de pares amb estudis obligatoris en les categories 
extremes, plantejant uns percentatges de transicions al batxillerat més elevat (83%) 
quan la seva xarxa d’amistats està integrada principalment per alumnat autòcton, 
mentre que el percentatge es redueix al 65% quan la major part dels seus amics són 
també estrangers. En canvi, les dades referides a l’alumnat estranger de famílies amb 
estudis postobligatoris o universitaris no plantegen cap variació vinculada al tipus de 
categoria relacional per procedència ocupada per l’alumne.  
 
Taula 45. Transició a l’educació postobligatòria de l’alumnat amb pares amb estudis obligatoris 
segons procedència i tipus de xarxa relacional per procedència 

Transició a la postobligatòria 
Alumnat amb pares amb estudis obligatoris  

CFGM Batxillerat 
Total 

N 7 13 20 Xarxa Amics Menys 33% 
Autòctons %  35,0% 65,0% 100,0% 

N 9 5 14 Xarxa Amics 33-66% 
Autòctons %  64,3% 35,7% 100,0% 

N 1 5 6 Xarxa Amics Més 66% 
Autòctons %  16,7% 83,3% 100,0% 

N 17 23 40 

E
st

ra
ng

er
s 

Total 
%  42,5% 57,5% 100,0% 

N 1 1 2 Xarxa Amics Menys 33% 
Autòctons %  50,0% 50,0% 100,0% 

N 7 3 10 Xarxa Amics 33-66% 
Autòctons %  70,0% 30,0% 100,0% 

N 31 38 69 Xarxa Amics Més 66% 
Autòctons %  44,9% 55,1% 100,0% 

N 39 42 81 

A
ut

òc
to

ns
 

Total 
% 48,1% 51,9% 100,0% 
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Taula 46. Transició a l’educació postobligatòria de l’alumnat amb pares amb estudis 
postobligatoris o universitaris segons procedència i tipus de xarxa relacional per procedència 

Transició a la postobligatòria Alumnat amb pares amb estudis postobligatoris o 
universitaris CFGM Batxillerat 

Total 

N 4 14 18 Xarxa Amics Menys 33% 
Autòctons %  22,2% 77,8% 100,0% 

N 3 9 12 Xarxa Amics 33-66% 
Autòctons %  25,0% 75,0% 100,0% 

N 4 15 19 Xarxa Amics Més 66% 
Autòctons %  21,1% 78,9% 100,0% 

N 11 38 49 

E
st

ra
ng

er
s 

Total 
%  22,4% 77,6% 100,0% 

N 1 3 4 Xarxa Amics Menys 33% 
Autòctons %  25,0% 75,0% 100,0% 

N 3 12 15 Xarxa Amics 33-66% 
Autòctons %  20,0% 80,0% 100,0% 

N 56 146 202 Xarxa Amics Més 66% 
Autòctons %  27,7% 72,3% 100,0% 

N 60 161 221 

A
ut

òc
to

ns
 

Total 
% 27,1% 72,9% 100,0% 

5.3.4 Xarxes relacionals, procedència, capital instructiu familiar en els centres 
segons composició social per capital instructiu 

L’anàlisi de l’impacte de les variables individuals sobre els itineraris escollits per a 
continuar l’educació postobligatòria per part de l’alumnat estranger ha posat de 
manifest la necessitat d’abordar les dades tenint com a marc de referència el tipus de 
centre educatiu en què aquests alumnes estan escolaritzats. És voluntat d’aquest 
projecte presentar les dades de forma diferenciada en funció de la composició social 
dels centres segons capital instructiu i segons procedència. Ara bé, la combinació de 
les diferents categories de centre dissenyades segons composició de centres amb 
aquelles amb què hem operativitzat l’anàlisi de les variables relacionals comporta la 
impossibilitat d’abordar de forma estadísticament significativa algunes de les següents 
dades.  

La Taula 47 aborda l’anàlisi de l’efecte relacional sobre l’alumnat autòcton, en funció 
del seu capital instructiu i de la composició social per capital instructiu dels instituts. 
Les dades recollides mostren, en primer lloc, la inexistència en la mostra d’alumnat de 
perfil instructiu baix integrat en xarxes relacionals formades principalment per alumnat 
de famílies amb estudis universitaris en cap dels dos centres de la mostra. L’anàlisi de 
les dades es limita, consegüentment, a les dues categories relacionals restants. 
S’observant un increment per l’opció del batxillerat entre l’alumnat de perfil instructiu 
baix a mesura que augmenta el percentatge d’alumnat de pares amb estudis superiors 
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en les xarxes d’amistat només en els centres amb major presència de pares amb 
estudis universitaris, passant del 30’8% en les xarxes amb menys d’un 33% d’alumnes 
de capital instructiu elevat al 71’4% en les xarxes relacionals més heterogènies. Cal 
advertir que la comparació entre el mateix perfil d’alumnes (pares amb estudis 
obligatoris i integrat en xarxes relacionals poc instruïdes) entre els dos tipus de centres 
ens mostra una major predisposició de l’alumnat autòcton de famílies poc instruïdes 
cap al batxillerat en aquells centres de menor perfil instructiu (51’1%), essent aquesta 
20 punts percentuals superior a l’observada en els centres educatius de major capital 
instructiu (30’8%).  

Taula 47. Transició a l’educació postobligatòria de l’alumnat autòcton segons capital instructiu 
familiar, tipus de xarxa relacional per capital instructiu i tipus de centre per capital instructiu 

Transició a la 
postobligatòria Autòctons 

CFGM Batx 
Total 

N 22 23 45 Xarxa Amics Menys 33% 
pares amb estudis universitaris %  48,9% 51,1% 100,0% 

N 3 3 6 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  50,0% 50,0% 100,0% 

N 0 1 1 

Centre < 25% pares 
estudis uni 

Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  ,0% 100,0% 100,0% 

N 9 4 13 Xarxa Amics Menys 33% 
pares amb estudis universitaris %  69,2% 30,8% 100,0% 

N 4 10 14 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  28,6% 71,4% 100,0% 

N 1 1 2 
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Centre > 25% pares 
estudis uni 

Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  50,0% 50,0% 100,0% 

N 32 45 77 Xarxa Amics Menys 33% 
pares amb estudis universitaris %  41,6% 58,4% 100,0% 

N 6 13 19 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  31,6% 68,4% 100,0% 

N 1 1 2 

Centre < 25% pares 
estudis uni 

Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  50,0% 50,0% 100,0% 

N 8 23 31 Xarxa Amics Menys 33% 
pares amb estudis universitaris %  25,8% 74,2% 100,0% 

N 11 50 61 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  18,0% 82,0% 100,0% 

N 2 29 31 
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Centre > 25% pares 
estudis uni 

Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  6,5% 93,5% 100,0% 
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Entre l’alumnat de famílies amb estudis postobligatoris o universitaris, les dades són 
més clares. D’una banda, s’evidencien diferències importants entre una mateixa 
categoria relacional en funció del tipus de centre, essent superior l’opció pel batxillerat 
entre l’alumnat autòcton de perfil instructiu elevat dels centres amb major presència de 
famílies universitàries per a totes les categories. Això contrasta amb allò observat 
entre l’alumnat de menor perfil instructiu, el qual presenta majors percentatges d’opció 
pel batxillerat en els centres menys capitalitzats. Insistim en l’efecte que les pròpies 
polítiques i dinàmiques de centre semblen tenir sobre l’orientació dels alumnes a un o 
altre itinerari. D’altra banda, en els centres amb major percentatge de famílies 
universitàries les dades mostren un progressiu i constant increment d’uns 10 punts 
percentuals en les probabilitats d’optar per la via acadèmica a mesura que augmenta 
la proporció d’alumnat de famílies amb estudis superiors en la xarxa d’amistat.      

La Taula 48 planteja més problemes en la seva anàlisi. L’existència d’un menor 
nombre d’alumnes estrangers que hagin obtingut el graduat escolar i que hagin optat 
per mantenir-se en el sistema educatiu reglat, especialment entre l’alumnat de menor 
perfil instructiu, dificulta enormement el comentari de les següents dades. Limitem, 
consegüentment, el nostre anàlisi a aquelles categories on els casos permeten arribar 
a conclusions amb cert valor analític.  

No és possible comparar l’efecte relacional entre l’alumnat estranger de capital 
instructiu baix però sí és observable, novament, la importància que la composició 
social dels centres sembla exercir en les orientacions cap a les diferents vies 
d’educació secundària postobligatòria. Tal i com hem comentat respecte l’alumnat 
autòcton, la comparació del mateix perfil d’alumnes (alumnat estranger de pares amb 
estudis obligatoris i integrat en xarxes relacionals poc instruïdes) entre els dos tipus de 
centres ens mostra una major predisposició cap al batxillerat en aquells centres de 
menor perfil instructiu (50’0%), en comparació a l’observada en els centres educatius 
de major capital instructiu (41’7%).  

L’efecte contagi és observable, en canvi, entre l’alumnat estranger de famílies amb 
estudis postobligatoris o universitaris escolaritzats en els centres amb major presència 
de famílies universitàries. En aquests casos, l’alumnat estranger integrat en xarxes 
relacionals poc instruïdes opta en un 69’2% pel batxillerat, xifra que s’incrementa fins 
al 80% per a les xarxes heterogènies i assoleix el 100% entre l’alumnat integrat en 
xarxes majoritàriament formades per fills de pares amb estudis universitaris. En aquest 
cas, a diferència de l’observat en comentar els resultats sobre la població autòctona 
però en la mateixa línia de l’observat en el cas de l’alumnat estranger de baix perfil 
instructiu, els alumnes estrangers de famílies amb estudis postobligatoris o 
universitaris presenten una major escolarització en el batxillerat en aquells centres 
amb una composició social amb menor capital instructiu.  
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Taula 48. Transició a l’educació postobligatòria de l’alumnat estranger segons capital instructiu 
familiar, tipus de xarxa relacional per capital instructiu familiar i tipus de centre per capital 
instructiu 

Transició a la 
postobligatòria Estrangers  

CFGM Batx 
Total 

N 10 10 20 Xarxa Amics Menys 33% pares 
amb estudis universitaris %  50,0% 50,0% 100,0% 

N 0 1 1 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  ,0% 100,0% 100,0% 

N 0 0 0 

Centre < 25% pares 
estudis uni 

Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  ,0% ,0% ,0% 

N 7 5 12 Xarxa Amics Menys 33% pares 
amb estudis universitaris %  58,3% 41,7% 100,0% 

N 0 5 5 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  ,0% 100,0% 100,0% 

N 0 2 2 
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Centre > 25% pares 
estudis uni 

Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  ,0% 100,0% 100,0% 

N 4 14 18 Xarxa Amics Menys 33% pares 
amb estudis universitaris %  22,2% 77,8% 100,0% 

N 0 0 0 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  ,0% ,0% ,0% 

N 0 0 0 

Centre < 25% pares 
estudis uni 

Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  ,0% ,0% ,0% 

N 4 9 13 Xarxa Amics Menys 33% pares 
amb estudis universitaris %  30,8% 69,2% 100,0% 

N 3 12 15 Xarxa Amics 33-66% pares 
amb estudis universitaris %  20,0% 80,0% 100,0% 

N 0 3 3 
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Centre > 25% pares 
estudis uni 

Xarxa Amics Més 66% pares 
amb estudis universitaris %  ,0% 100,0% 100,0% 

 

Finalment, creiem convenient fer una breu comparació entre les transicions a 
l’educació postobligatòria observades entre alumnat autòcton i alumnat estranger, 
tenint present la composició social dels centres per capital instructiu familiar. 
Apuntàvem amb anterioritat l’existència d’una major preferència pel batxillerat per 
l’alumnat estranger de famílies amb estudis superiors, en comparació amb els seus 
companys autòctons de mateix perfil instructiu. Cal, però, fer un matís: els 
percentatges oscil·len en funció del perfil de centre on estan escolaritzats. Així, mentre 
que l’alumnat estranger opta pel batxillerat amb més freqüència en els centres de 
menor capital instructiu; són els autòctons aquells que fan transicions a la via 
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acadèmica majoritàriament en els centres amb major presència de famílies amb 
estudis universitaris.  

En el cas de les famílies amb estudis obligatoris es detecten algunes variacions, tot i 
que menys clares. En aquest cas, en els centres de menor perfil instructiu el 
comportament d’autòctons i estrangers de famílies poc instruïdes és molt semblant, 
essent més freqüent les transicions als CFGM que en la resta de centres i de perfils de 
capital instructiu familiar; mentre que en aquells centres de major capital instructiu 
familiar; entre l’alumnat que obté el graduat es detecta una menor opció pels CFGM 
entre l’alumnat estranger, tal i com havíem detectat en analitzar les expectatives a curt 
termini. Recordem, de nou, la importància de l’acreditació com a filtre en les 
transicions a l’educació postobligatòria i la possibilitat d’abandonar el sistema educatiu 
i incorporar-se al món laboral, marcadament més elevada entre l’alumnat estranger de 
capital instructiu baix.   

5.3.5 Xarxes relacionals, procedència, capital instructiu familiar en els centres 
segons composició social per procedència 

Les xarxes relacionals per procedència es mostraven només significatives entre 
l’alumnat estranger de capital instructiu baix, essent només observable les variacions 
entre les categories relacionals extremes. La desagregació de dades segons la 
composició social dels centre (Taula 49) planteja una important modificació al 
respecte: l’efecte relacional segons procedència és només observable en aquells 
centres amb major presència d’alumnat estranger i, a més, es mostra significatiu tant 
entre aquells alumnes amb pares amb estudis obligatoris com aquells altres de 
famílies més instruïdes. Es manté, però, circunscrit a les categories relacionals 
extremes: entre els alumnes estrangers amb pares amb estudis obligatoris en xarxes 
de majoria d’alumnat nouvingut, el 76’9% opta pel batxillerat, mentre que en el cas 
dels alumnes amb majoria d’amics autòctons el percentatge s’incrementa fins el 
83’3%. En el cas dels alumnes de famílies amb estudis superiors, les xifres oscil·len 
del 78’6% al 92’9% respectivament.  

Les dades mostren, alhora, la importància de l’efecte centre i de l’efecte capital 
instructiu familiar: d’una banda, els alumnes d’un mateix perfil instructiu familiar 
presenten una major disposició pel batxillerat en aquells centres on hi ha major 
presència d’alumnes estranger i, de l’altra, dins d’un mateix centre, les opcions pel 
batxillerat són més elevades entre l’alumnat estranger amb pares amb estudis 
postobligatoris o universitaris que entre els seus companys de famílies menys 
instruïdes.  
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Taula 49. Transició a l’educació postobligatòria de l’alumnat estranger segons capital instructiu 
familiar, tipus de xarxa relacional per procedència i tipus de centre per procedència 

Transició a la 
postobligatòria 

Estrangers  

CFGM 
Batxill

erat 

Total 

N 4 3 7 Xarxa Amics Menys 33% 
autòctons %  57,1% 42,9% 100,0% 

N 7 2 9 
Xarxa Amics 33-66% autòctons 

%  77,8% 22,2% 100,0% 

N 0 0 0 

Centre < 32% 
estrangers 

Xarxa Amics Més 66% 
autòctons %  ,0% ,0% ,0% 

N 3 10 13 Xarxa Amics Menys 33% 
autòctons %  23,1% 76,9% 100,0% 

N 2 3 5 
Xarxa Amics 33-66% autòctons 

%  40,0% 60,0% 100,0% 

N 1 5 6 
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Centre > 32% 
estrangers 

Xarxa Amics Més 66% 
autòctons %  16,7% 83,3% 100,0% 

N 1 3 4 Xarxa Amics Menys 33% 
autòctons %  25,0% 75,0% 100,0% 

N 1 3 4 
Xarxa Amics 33-66% autòctons 

%  25,0% 75,0% 100,0% 

N 3 2 5 

Centre < 32% 
estrangers 

Xarxa Amics Més 66% 
autòctons %  60,0% 40,0% 100,0% 

N 3 11 14 Xarxa Amics Menys 33% 
autòctons %  21,4% 78,6% 100,0% 

N 2 6 8 
Xarxa Amics 33-66% autòctons 

%  25,0% 75,0% 100,0% 

N 1 13 14 

P
ar

es
 a

m
b 

es
tu

di
s 

p
os

to
b

lig
a

to
ris

 o
 u

ni
ve

rs
ita

ris
 

Centre > 32% 
estrangers 

Xarxa Amics Més 66% 
autòctons %  7,1% 92,9% 100,0% 

 
L’alumnat autòcton, per la seva banda, es concentra principalment en les categories 
amb poca presència d’alumnat estranger a tots dos tipus de centre, de forma que no 
és possible abordar l’efecte-contagi en els casos de major convivència amb alumnat 
estranger. Les dades, però, disponibles per a la categoria relacional heterogènia (és a 
dir, xarxes entre un 33 i un 66% d’alumnat estranger) i la categoria amb presència 
majoritària d’alumnat autòcton no permeten identificar variacions significatives entre 
les opcions en les transicions a l’educació postobligatòria per part de l’alumnat 
autòcton.     
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Taula 50. Transició a l’educació postobligatòria de l’alumnat autòcton segons capital instructiu 
familiar, tipus de xarxa relacional per procedència i tipus de centre per procedència 

Transició a la 
postobligatòria 

Autòctons 

CFGM 
Batxill

erat 

Total 

N 1 1 2 Xarxa Amics Menys 33% 
autòctons %  50,0% 50,0% 100,0% 

N 5 1 6 
Xarxa Amics 33-66% autòctons 

%  83,3% 16,7% 100,0% 

N 15 23 38 

Centre < 32% 
estrangers 

Xarxa Amics Més 66% 
autòctons %  39,5% 60,5% 100,0% 

N 0 0 0 Xarxa Amics Menys 33% 
autòctons %  ,0% ,0% ,0% 

N 2 2 4 
Xarxa Amics 33-66% autòctons 

%  50,0% 50,0% 100,0% 

N 16 15 31 
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Centre > 32% 
estrangers 

Xarxa Amics Més 66% 
autòctons %  51,6% 48,4% 100,0% 

N 1 2 3 Xarxa Amics Menys 33% 
autòctons %  33,3% 66,7% 100,0% 

N 1 1 2 
Xarxa Amics 33-66% autòctons 

%  50,0% 50,0% 100,0% 

N 43 60 103 

Centre < 32% 
estrangers 

Xarxa Amics Més 66% 
autòctons %  41,7% 58,3% 100,0% 

N 0 1 1 Xarxa Amics Menys 33% 
autòctons %  ,0% 100,0% 100,0% 

N 2 11 13 
Xarxa Amics 33-66% autòctons 

%  15,4% 84,6% 100,0% 

N 13 86 99 
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Centre > 32% 
estrangers 

Xarxa Amics Més 66% 
autòctons %  13,1% 86,9% 100,0% 
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6. Conclusions 

Al llarg d’aquestes pàgines hem intentat anar desgranant el pes que les variables 
individuals abordades (procedència i capital instructiu familiar) juguen sobre 
l’acreditació i les transicions a l’educació postobligatòria de l’alumnat de la mostra, 
parant especial atenció a l’alumnat estranger. Un cop establerts els efectes de les 
variables individuals, hem volgut apropar-nos a la composició de centre, tant per 
procedència com per capital instructiu, per tal d’observar les variacions que les 
variables individuals experimenten en diferents contextos educatius. Finalment, i com a 
eix central d’aquest projecte, hem introduït en l’anàlisi les xarxes relacionals dels 
alumnes –catalogades segons presència d’alumnat autòcton en les mateixes i segons 
percentatge de famílies amb pares amb estudis universitaris- amb l’objectiu d’observar 
si el fet de pertànyer a un tipus o un altre de xarxa implica variacions en l’acreditació i 
les transicions a l’educació postobligatòria que les variables individuals i de composició 
social dels centres comporten.   

6.1 La graduació en l’ESO 

Una primera aproximació a l’acreditació ha posat de manifest com, mantenint sota 
control l’efecte-centre, les variables individuals (procedència i capital instructiu familiar) 
es mostren significatives. D’una banda, la procedència apunta a un cert desavantatge 
per part de l’alumnat estranger respecte els seus companys autòctons a l’hora 
d’obtenir el graduat escolar. De l’altra, el pes del capital instructiu familiar és clar, tal i 
com demostren uns índexs de graduació marcadament superiors entre els alumnes 
estrangers de famílies amb estudis universitaris, tot comparant-los amb els seus 
connacionals de perfil instructiu inferior.  

L’efecte composició social del centre, per la seva banda, sembla condicionar els 
efectes de les variables individuals que acabem de mostrar. Així, s’observen uns 
percentatges més alts d’acreditació entre l’alumnat estranger de perfil baix en els 
centres de capital instructiu elevat; mentre que l’acreditació entre els alumnes 
estrangers de famílies amb estudis universitaris no semblen veure’s condicionades pel 
centre educatiu on s’escolaritzen. L’obtenció del graduat escolar per part de l’alumnat 
estranger, per la seva banda, no planteja diferències en funció del percentatge 
d’alumnat estranger escolaritzat en cada institut.  

Les variables relacionals es mostren a priori significatives tant pel que fa a la seva 
composició social per capital instructiu com per procedència. Ara bé, l’anàlisi de les 
xarxes relacionals segons les variables individuals comporta l’establiment de certes 
diferències en funció del perfil de l’alumne. Les xarxes relacionals segons capital 
instructiu familiar es mostren significatives tant entre l’alumnat autòcton com entre 
l’alumnat estranger, mostrant un increment en les graduacions per part de tots dos 
tipus d’alumne en augmentar la presència d’alumnat de famílies amb estudis 
universitaris en la seva xarxa relacional. Es detectat un efecte és més clar entre 
l’alumnat autòcton. Hem d’insistir, doncs, en el pes de la procedència sobre l’alumnat 
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estranger, pes que queda reduït pel capital instructiu familiar però que limita l’efecte de 
les variables relacionals. 

La introducció en l’anàlisi de les xarxes relacionals segons capital instructiu familiar de 
l’efecte de composició social del centre ens obliga a fer algunes matisacions. En 
primer lloc, es manté un clar efecte del capital instructiu familiar (taxes de graduació 
més elevades entre estrangers de famílies instruïdes que entre estrangers de pares 
amb estudis postobligatoris o inferiors). En segon terme, s’observa una acreditació 
superior per a totes les categories d’amistat, tant entre autòctons com entre 
estrangers, en aquells centres on la presència de famílies amb estudis superiors és de 
més del 25%. I, finalment, l’efecte relacional queda circumscrit a aquells centres amb 
major percentatge de famílies amb estudis universitaris, observant-se que l’efecte 
arrossegament es produeix entre l’alumnat estranger (independentment del seu capital 
instructiu familiar) i els estudiants autòctons de perfil instructiu familiar baix. Pel que fa 
a l’alumnat autòcton de pares amb estudis universitaris, aquests presenten uns elevats 
percentatges de graduació, amb unes lleugeres modificacions en funció de la 
composició social dels centres on estan escolaritzats i sense que el cercle d’amistats 
més propers sembli tenir efectes significatius. Això ens porta a afirmar que l’efecte 
relacional detectat amb anterioritat es deu, principalment, a l’existència d’un major 
nombre de xarxes relacionals de capital instructiu elevat en els centres amb més 
presència d’alumnat de famílies amb estudis universitaris, de forma que un cop 
controlada la composició social dels centres, perd valor la influència de les xarxes 
relacionals més properes.  

En resum, els estrangers –independentment del seu capital instructiu familiar- semblen 
beneficiar-se del fet de pertànyer a xarxes relacionals instruïdes. Aquest efecte és 
observable en tots aquells contextos on el volum de dades recollides ens permeten 
realitzar una anàlisi estadística amb un cert nivell de significativat, principalment els 
centres educatius amb més d’un 25% de famílies amb estudis universitaris. Entre 
l’alumnat autòcton, l’efecte relacional afecta principalment l’alumnat de menor perfil 
instructiu que es beneficia, doncs, de la seva integració en grups d’amics de famílies 
amb major nivell d’estudis. Finalment, l’alumnat autòcton de famílies universitàries no 
es mostra vulnerable a l’efecte de les xarxes relacionals, mostrant així cap tipus 
d’increment o reducció en el seu nivell de graduació en funció del perfil instructiu de la 
seva xarxa relacional.  

Pel que fa a les xarxes relacionals per procedència, una primera aproximació a les 
dades mostren un efecte circumscrit a l’alumnat estranger, romanent l’alumnat 
autòcton al marge de la seva influència. La introducció del capital instructiu en l’anàlisi 
planteja algunes modificacions. Mentre que els alumnes més desavantatjats (alumnes 
estrangers amb capital instructiu familiar baix) experimenten en major grau l’efecte-
contagi o efecte-arrossegament per part d’aquells altres alumnes que es considera que 
disposen de més opcions d’èxit escolar; els alumnes dels col·lectius amb menors 
dificultats (alumnat estranger de famílies amb estudis universitaris i alumnat autòcton) 
semblen mantenir un comportament principalment explicat per variables individuals 
(capital instructiu principalment), mostrant un efecte nul per part de les xarxes 
relacionals per procedència. En aquests casos, doncs, es fa evident la importància de 
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l’elevat capital instructiu familiar com a explicació del rendiment acadèmic d’aquests 
alumnes, fet que limita l’efecte de la procedència, sigui a nivell individual, sigui a nivell 
relacional.   

La introducció de la composició social dels centres educatius segons procedència en 
l’anàlisi no modifica, en general, les afirmacions que acabem d’exposar respecte el pes 
que les xarxes relacionals per procedència exerceix sobre les probabilitats de 
graduació de l’alumnat estranger. En primer lloc, es detecta, per primer cop, la 
importància de la composició social per procedència dels centres. Si bé amb les dades 
agregades no s’observaven diferències en la graduació dels alumnes estrangers d’un 
mateix capital instructiu familiar en funció del percentatge d’estrangers escolaritzats en 
el centre, en incorporar les xarxes relacionals s’observa com comparant les dades dels 
diferents perfils de centre per categories relacionals iguals, els percentatges 
d’acreditació entre l’alumnat estranger de perfil instructiu baix són superiors en els 
centres amb menor volum de població nouvinguda, fent-se clar l’efecte derivat de la 
composició social del centre.  

En segon terme, podem afirmar que els alumnes estrangers de perfil instructiu baix es 
beneficien de la seva inclusió en xarxes heterogènies pel que fa a la procedència a 
tots dos tipus de centre. Aquesta mateixa progressió s’observa també entre l’alumnat 
autòcton de famílies poc instruïdes. La introducció de les variables de composició 
social de centre ens permeten observar la influència que les xarxes relacionals per 
procedència semblen tenir sobre l’alumnat autòcton de perfil instructiu baix, qui 
experimenta un increment en la graduació a mesura que augmenta el nombre 
d’alumnes autòctons en les seves xarxes relacionals. En canvi, l’alumnat de famílies 
amb estudis universitaris (tant autòctons com estrangers) no experimenta cap efecte 
en base a aquesta variable relacional.  

Per tant, novament detectem una major capacitat d’influència de les variables 
relacionals i de composició social de centre sobre l’alumnat (autòcton i estranger) de 
perfil instructiu baix; mentre que aquells alumnes de famílies amb estudis universitaris 
mantenen uns percentatges d’acreditació marcadament superiors, sense que 
s’observin variacions importants ni en relació a les variables de composició de centre, 
ni de les variables relacionals. 

6.2 Les transicions a l’educació secundària postobligatòria 

L’obtenció del graduat escolar actua com a filtre en les transicions a l’educació 
postobligatòria. El disseny del sistema educatiu català exigeix l’obtenció del graduat en 
ESO per tal d’accedir tant a l’itinerari professionalitzador (CFGM) com a la via 
acadèmica (Batxillerat). Tot plegat comporta que l’anàlisi a les transicions a l’educació 
postobligatòria tingui present que es realitza sobre aquell conjunt d’alumnes que han 
obtingut el graduat escolar, és a dir, tenint en consideració l’efecte previ de les 
variables estudiades sobre les probabilitats de superar amb èxit l’educació secundària 
obligatòria.  
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Entre els alumnes que no han superat amb èxit l’educació secundària, la repetició de 
curs és una opció més freqüent entre l’alumnat estranger que l’alumnat autòcton (un 
60% dels primers repeteixen curs, davant un 40,5% dels segons). Un segon grup 
d’opcions l’integren els itineraris seguits per aquells alumnes que certifiquen, és a dir, 
que finalitzen l’ESO sense obtenir el graduat corresponent. En aquest cas, aquests 
alumnes poden optar  per incorporar-se al món laboral o per seguir un dels Programes 
de Qualificació Professional Inicial (PQPI). Les dades mostren la incorporació al món 
laboral com una opció minoritària entre l’alumnat autòcton (10’8%), mentre que 
adquireix major pes entre l’alumnat estranger (25’8%). En canvi, els PQPI són una 
opció molt més freqüent entre l’alumnat autòcton (48’6%) que entre aquells d’origen 
estranger (13’3%). 

Per als alumnes que obtenen els graduat escolar s’obren les dues vies comentades: 
d’una banda, un itinerari de caràcter acadèmic a través del batxillerat que pot 
desembocar en la universitat o en un CFGS i b) un itinerari professionalitzador per 
mitjà dels CFGM que no tenen vinculació directa amb l’educació superior, tot i que 
existeixen algunes vies pont per accedir-hi. Un cop descomptat el pes de la graduació, 
és a dir, abordant només les dades d’aquells alumnes que han obtingut el graduat, 
s’observen unes lògiques de tria pràcticament idèntiques entre autòctons i estrangers. 
El 35% dels estrangers opten pels CFGM, mentre que un 65% ho fa pel batxillerat. En 
el cas de l’alumnat autòcton hi ha un lleuger increment de la preferència pel batxillerat 
(67%), establint-se en el 33% el percentatge d’alumnes que s’escolaritzen en CFGM.  

L’anàlisi d’aquestes dades tenint en consideració la composició social dels centres, 
ens mostra que en aquells centres on l’acreditació presentava majors diferències entre 
autòctons i estrangers (centres amb major presència d’alumnat estranger) són els 
centres on les diferències desapareixen en les transicions a l’educació postobligatòria. 
Per contra, en els centres on les acreditacions mostraven menys distàncies per 
procedència (centres amb menor percentatge d’alumnat estranger) són els centres on 
l’alumnat estranger escull en menor proporció transitar cap al batxillerat, en 
comparació amb els seus companys autòctons. Podem afirmar, per tant, que allà on el 
filtre en l’acreditació és més exigent amb l’alumnat estranger, s’incrementen les 
matrícules en el batxillerat; mentre que allà on els índexs de graduació són més 
amplis, existeix una major orientació cap als CFGM.  

En el cas de la tipologia de centres segons capital instructiu familiar, s’observen 
distàncies importants entre centres, essent més elevada la transició al batxillerat per a 
totes les categories en els centres de major perfil instructiu. Si tenim en compte allò 
afirmat en abordar l’acreditació; podem apuntar ara que els centres de menor perfil 
instructiu són aquells centres on l’acreditació de l’alumnat estranger de famílies poc 
instruïdes és menor i alhora on les opcions pel batxillerat esdevenen menys freqüents; 
mentre que aquest mateix perfil d’alumnes presenta unes taxes d’acreditació superiors 
i alhora opta majoritàriament per l’itinerari acadèmic en la transició a l’educació 
postobligatòria en els centres més instruïts.  

Ara bé, mentre que en els centres de major perfil instructiu els estrangers opten per 
l’itinerari acadèmic en menor mesura que l’alumnat autòcton, en els centres menys 
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capitalitzats són els estrangers els que s’escolaritzen en major percentatge en el 
batxillerat. Els CFGM són una opció menys visualitzada entre l’alumnat estranger, de 
forma que l’alumnat estranger sense voluntat de fer el pas al batxillerat, bé no obté el 
graduat escolar, bé decideix iniciar la seva vida laboral sense fer una formació 
professionalitzadora prèvia; essent doncs majoritària l’opció pel batxillerat entre aquells 
que sí que graduen l’ESO i es mantenen en el sistema educatiu reglat. Si a aquest fet 
li sumem una major tendència als CFGM entre la població autòctona dels centres de 
menor perfil acadèmic, s’obté com a resultat aquest major percentatge d’alumnat 
estranger que opta pel batxillerat en comparació amb l’alumnat autòcton, tot i que la 
distància no és gran. 

La introducció en l’anàlisi de la variable “capital instructiu familiar” comporta el 
sorgiment de certes diferències entre centres i perfils d’alumnes. D’una banda, 
l’alumnat estranger de famílies poc instruïdes experimenta unes majors variacions en 
les transicions al batxillerat en funció del perfil de centre per capital instructiu on està 
escolaritzat (major freqüència en transicions al batxillerat en els centres de major perfil 
instructiu); mentre que l’alumnat estranger de famílies amb estudis postobligatoris o 
superiors no mostra variacions vinculades a la composició social de centre. Les 
diferències entre l’alumnat estranger segons perfil instructiu familiar són clares als dos 
tipus de centre, observant-se una major opció per la via acadèmica entre els 
estrangers fills de pares amb estudis superiors.  

Pel que fa als tipus de centres segons la seva composició per procedència, es reafirma 
allò apuntat anteriorment. Tant entre l’alumnat estranger de famílies amb estudis 
obligatoris com entre l’alumnat nouvingut fill de pares amb estudis superiors, les 
opcions pel batxillerat es redueixen en aquells centres on la seva presència és 
minoritària i s’incrementen en els instituts amb major percentatge d’estrangers; tot i 
que es mantenen les distàncies entre els alumnes segons capital instructiu.  

Tot plegat apunta l’existència d’instituts amb voluntat de potenciar les transicions als 
batxillerats; altres on els CFGM són plantejats com una opció clarament preferent; 
dinàmiques escolars que potencien la derivació dels alumnes estrangers cap a un o un 
altre itinerari... Els instituts seleccionen entre els seus alumnes aquells que consideren 
aptes per a cursar el batxillerat i estableixen quins altres haurien de cursar 
preferiblement un CFGM. Algunes dinàmiques detectades en altres estudis (Benito, 
Chela i González, 2007) apunten que la selecció per a les transicions a l’educació 
postobligatòria s’ajusta a la població escolar existent, establint criteris diferenciats en 
funció d’aquesta i, sovint, arribant a configurar uns batxillerats o uns CFGM molt 
vinculats a l’alumnat que hi arriba. És a dir, els criteris exigits per la consecució de 
cada itinerari poden variar d’un centre a un altre, de forma que davant rendiments i 
resultats escolars similars, els centres poden aconsellar/potenciar l’opció d’una o altra 
via d’educació postobligatòria. En aquest sentit, podem intuir que en aquells centres 
amb major presència d’alumnat estranger s’anima al batxillerat a una part d’aquests 
alumnes a partir de l’establiment de criteris d’accés més flexibles que tenen en compte 
les circumstàncies especials que envolten l’escolarització de l’alumnat nouvingut 
(temps d’adaptació, aprenentatge de la llengua...). En canvi, en aquells altres instituts 
on el nombre d’immigrants és més reduït, l’establiment de criteris estàndards 
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fonamentats en l’evolució esperada per part de l’alumnat autòcton (principalment 
perquè és aquest qui segueix amb major normalitat l’escolarització reglada) condueix a 
un menor nombre de recomanacions de la via acadèmica per a l’alumnat nouvingut.  

Quin és l’efecte de les xarxes relacionals en la transició a l’educació postobligatòria? 
Les dades mostren, en primer lloc, que les xarxes relacionals segons capital instructiu 
familiar presenten un pes més important en la consolidació d’uns determinats itineraris 
formatius, mentre que les xarxes relacionals segons procedència tenen un efecte més 
limitat, circumscrit a alguns perfils d’alumnat estranger.  

L’efecte de les xarxes relacionals per capital instructiu es mostren significatives tant 
entre els alumnes autòctons com entre els alumnes estrangers, amb independència 
del seu capital instructiu familiar. Així, malgrat que les opcions pel batxillerat són més 
habituals entre la població escolar de famílies amb estudis superiors; es detecta en 
tots els casos un increment per la via acadèmica a mida que augmenta la presència 
d’alumnes de pares amb estudis universitaris en les xarxes d’amistat. En canvi, la 
introducció en l’anàlisi del capital instructiu familiar de l’alumne mostra que les xarxes 
relacionals per procedència influeixen en la transició a l’educació postobligatòria 
només entre l’alumnat estranger de capital instructiu baix i, de forma limitada, a les 
categories relacionals extremes (xarxes homogènies d’autòctons / xarxes homogènies 
d’estrangers).  

Cal advertir, però, que els efectes relacionals no s’han detectat per igual en tots els 
tipus de centre estudiats. Així, l’efecte de les xarxes segons capital instructiu familiar 
només ha estat detectat en aquells centres amb un volum considerable de pares amb 
estudis universitaris, d’igual forma que l’efecte relacional segons procedència és 
només observable en els centres amb major presència d’alumnat estranger. És només 
en aquests centres on té sentit abordar la configuració de les xarxes relacionals atès 
que amb percentatges de diversitat inferior, les variacions són únicament produïdes 
per l’efecte derivat de la composició social del centre, sense necessitat de realitzar un 
estudi més micro.  

Finalment, creiem convenient fer una breu comparació entre les transicions a 
l’educació postobligatòria observades entre alumnat autòcton i alumnat estranger. Al 
contrari d’allò establert en les estadístiques generals que aborden el pes de 
l’escolarització de l’alumnat estranger i l’alumnat autòcton en els diferents itineraris de 
l’educació postobligatòria, les dades recollides en aquest projecte han tendit a mostrar 
una major opció pel batxillerat entre l’alumnat estranger que entre els seus companys 
autòctons.  

Cal, però, fer un matís. La introducció a l’anàlisi del perfil instructiu familiar dels 
alumnes apunta algunes variacions en la preferència pel batxillerat o els CFGM entre 
estrangers i autòctons. Els resultats demostren que la major escolarització de l’alumnat 
estranger en el batxillerat, en comparació amb l’alumnat autòcton, es produeix 
exclusivament entre l’alumnat de famílies amb estudis postobligatoris o universitaris; 
mentre que les opcions de transició a l’educació postobligatòria entre l’alumnat de 
perfil instructiu més baix no presenta variacions entre procedències. Tot i que els 
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CFGM són un itinerari menys visualitzat per l’alumnat estranger –tal i com 
comentàvem en presentar les dades sobre expectatives a curt termini-, el marc de 
possibilitats reals de què disposa l’alumnat en finalitzar l’ESO (molt condicionat pel 
capital instructiu familiar i pel perfil del centre on està escolaritzat) condueix l’alumnat 
de perfil baix (estranger i autòcton) amb major freqüència a cursar CFGM, mentre que 
en el cas de l’alumnat de famílies més instruïdes el batxillerat és l’opció majoritària, 
amb una major proporció d’alumnes autòctons que consideren els CFGM una opció de 
futur.    

L’anàlisi de les dades tenint present la composició social dels centres per capital 
instructiu familiar, ens permet observar com l’alumnat estranger opta pel batxillerat 
amb més freqüència que els autòctons en els centres de menor capital instructiu; 
mentre que són els autòctons aquells que fan transicions a la via acadèmica 
majoritàriament en els centres amb major presència de famílies amb estudis 
universitaris. Recordem, de nou, la importància de l’acreditació com a filtre en les 
transicions a l’educació postobligatòria i la possibilitat d’abandonar el sistema educatiu 
i incorporar-se al món laboral, marcadament més elevada entre l’alumnat estranger de 
capital instructiu baix. Tot plegat comporta unes xifres globals de menor presència 
d’alumnat estranger en el batxillerat, tot i que en alguns contextos determinats 
s’evidencia una major voluntat d’aquests alumnes d’optar a la via acadèmica.  

**** 

Finalment, abans de tancar aquest apartat, voldríem fer esment d’un element que no 
ha estat objecte d’atenció en aquesta recerca però que mereix ser tingut en 
consideració per tal d’entendre l’anàlisi aquí realitzada. Ens referim a les estructures 
organitzatives dels centres que influeixen –tal i com abordàvem en altres recerques- 
en la configuració d’unes xarxes més o menys heterogènies pel que fa a la 
procedència i al capital instructiu familiar. L’existència d’agrupacions per nivell en els 
instituts, així com la rigidesa dels mateixos i el curs en què aquests s’inicien, marquen 
les possibilitats de determinats alumnes d’integrar-se en unes o altres xarxes 
relacionals. Certes categories relacionals són producte de l’existència d’una major 
heterogeneïtat en les aules dels centres educatiu, d’altres, però, responen clarament a 
la cerca d’una major homogeneïtat –sigui per procedència, sigui per capacitats-. És per 
això que els efectes relacionals derivats d’aquesta recerca han de ser abordats amb 
certa precaució, tenint present que és necessari fer un segon estudi, focalitzat en 
l’efecte de les estructures organitzatives dels centres, que ens permeti destriar l’efecte 
dels nivells dels grups-classe de l’efecte relacional.  

Malgrat això, les conclusions aquí recollides posen de manifest la importància que les 
variables individuals, de composició social dels centres i de composició social de les 
xarxes d’amistat tenen sobre l’alumnat de 4t d’ESO, especialment sobre aquell 
alumnat que parteix d’una situació socioeducativa menys avantatjada. Tot plegat fa 
emergir la necessitat que la lluita contra la desigualtat educativa entre alumnes, vagi 
acompanyada de polítiques que afavoreixen una menor segregació ètnica, però també 
per capital instructiu familiar, entre centres educatius i, alhora, s’abordin micro-
polítiques en contra de la segregació ètnica i per capital instructiu dins dels propis 
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centres. Com hem observat, si el sistema educatiu no és capaç de neutralitzar la 
reproducció de les desigualtats d’origen de l’alumnat, el resultat porta molts fills o filles 
de famílies amb dèficit formatiu a abandonar prematurament el sistema, i molts fills o 
filles de famílies amb suficiència formativa a romandre al sistema fins a edats més 
avançades. 

**** 
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7. Impacte previst 

L’Institut de Govern i Polítiques Públiques planteja, des dels seus inicis, la voluntat de 
combinar la recerca bàsica –aquella de marcat caràcter acadèmic- amb la recerca 
aplicada –aquella altra amb voluntat d’intervenció política-. És per això que la 
realització dels projectes finançats en la convocatòria ARAFI han tingut, i tenen, per 
objectiu assolir el màxim profit en totes dues línies. 

Pel que fa als aspectes de caràcter acadèmic, el present projecte planteja tres vies 
d’aprofitament, alguna més immediata, altres a més llarg termini. En primer lloc, el 
present projecte forma part del treball de tesi doctoral d’una recercadora de l’equip, de 
forma que el material aquí recollit està essent treballat i aprofundit de cara a 
l’elaboració d’una tesi doctoral. La tesi, sota el títol “Xarxes interculturals als centres 
d’educació secundària: causes i conseqüències”, pretén analitzar d’una banda els 
factors organitzatius dels centres d’educació secundària que influeixen en la 
conformació xarxes relacionals interculturals entre els seus alumnes i, de l’altra, 
observar que l’adscripció a una determinada xarxa planteja efectes a nivell de 
rendiment escolar entre l’alumnat estranger.  

Una segona via de difusió dels resultats de la recerca la configura l’assistència a 
congressos, nacionals i internacionals, centrats bé en la immigració, bé en l’educació. 
És un objectiu de l’equip de recerca examinar els espais i escenaris que al llarg del 
proper any (2012) permetin presentar els resultats aquí exposats a través de 
ponències i/o conferències.  

En el marc del Màster en Polítiques Socials i Urbanes desenvolupat des de l’Escola de 
Polítiques Socials i Urbanes de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, els 
investigadors d’aquest projecte són responsables de l’organització i docència del bloc 
educatiu. Com a plantejament del bloc d’educació, es vinculen els temes tractats a 
nivell teòric amb les recerques portades a terme durant el curs anterior. Per al curs 
2011/2012 els resultats d’aquesta investigació seran presentats en les sessions 
dedicades a l’educació i la immigració.  

Com a tercera sortida a quarta sortida a nivell acadèmic, es redactaran diversos 
articles sobre aspectes concrets de la recerca per tal de ser enviats a revistes 
espanyoles (i.e Revista de Educación, Cuadernos de Pedagogía) e internacionals (i.e 
Educational Policy, Race Ethnicity and Education, etc) per a la seva avaluació i, en cas 
que fos possible, publicació. De forma immediata, l’equip està treballant en la seva 
participació en el monogràfic “Migration and Education” que la revista Power and 
Education publicarà a finals d’any. 
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