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Resum en català  (màxim 300 paraules) 

En el projecte s’analitzarà, des d’una perspectiva biogràfica, la construcció d’aquests itineraris, amb les seves 
potencialitats i limitacions, oportunitats i problemàtiques; el moment especialment rellevant d’estudi serà en la transició 
després de l’ensenyament obligatori, bé sigui a les diferents vies formatives postobligatòries o bé al mercat de treball. El 
final de l’ESO és un moment de bifurcació i d’elecció, d’oportunitats més tancades o més obertes.  
  
 
En el nostre treball empíric, analitzarem els itineraris escolars d’un territori concret, en el qual hi trobem una alta 
concentració de persones immigrants. A partir d’aquest entorn determinat i específic, s’intentarà analitzar elements tant 
“sistèmics” com “comunitaris”.  
- Els elements sistèmics seran: institució escolar, mercat laboral i polítiques públiques. Específicament, també 
es tindrà en compte: l’estructura d’oportunitats (segmentació laboral i geogràfica), la configuració de l’oferta formativa i 
les polítiques locals d’acollida. 
- Els elements comunitaris seran: ètnia, classe, i gènere; família i grup d’iguals i pràctiques de lleure i de 
consum. Específicament, també es tindrà en compte: la genealogia de la “història de contacte”, la percepció de 
l’estructura d’oportunitats, la distància cultural, així com problemàtiques educatives específiques (llengua i escolarització 
en origen), 
 
 
A partir de l’anàlisi d’aquests elements estructurals, el treball pretén fer una aproximació multiestratègica (quant itativa i 
qualitativa) als itineraris formatius i laborals dels i les joves d’origen immigrant; i fer-ho des de la pròpia perspectiva i veu 
dels joves, per captar les seves experiències i analitzar les lògiques de pressa de decisions que configuren els seus 
itineraris.  
 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 

The project will analyze, from a biographical perspective, the construction of educational and occupational 
pathways of young people from central and South America. 
 
In our empirical work, students will analyze the routes of a specific territory, in where there are high 
concentrations of immigrants. From this particular environment and specific elements will try to analyze both 
"systemic" and "community" . 
- The systemic features are: schools, labor market and public policy. Specifically, it is also taken into account: 
the structure of opportunities (employment and geographical segment), the configuration of the training 
policies and local host community . 
- The elements are: race, class, gender, family practices and peer group and leisure and consumption. 
Specifically, it is also taken into account: the genealogy of the "history of contact," the perception of the 
structure of opportunities, cultural distance, as well as specific educational problems (language and home 
schooling),  
 
From the analysis of these structural elements, the work looks multiestratègica (quantitative and qualitative) for 
training and employment pathways for young people of immigrant origin, and do so from their own perspective 
and voice of young people to raise their experiences and analyze the logic of decision making that shape their 
itineraries. 

 



 

 

 

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres 
fitxers de qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

MEMÒRIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA  
Orientacions generals 
 
 

 
La memòria justificativa hauria de seguir els apartats següents:  
 
1. Introducció 
És el marc de referència del tema d’estudi la contextualització dels objectius i el procés de la 
recerca. Ha de donar la informació necessària per entendre la magnitud o l’impacte del 
problema/tema de recerca. Cal incloure els antecedents que han portat fins al plantejament 
de l’estudi i esmentar els objectius inicials del projecte. 

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

- tècniques de recollida d’informació 
- procediment 
- anàlisi de les dades 

Si es tracta de recerques experimentals, s’haurà de fer referència a la infraestructrura 
emprada i al desenvolupament de noves tècniques o adaptacions, si s’escau. 

Indiqueu, també, la funció general que han tingut els membres de l’equip del projecte. 

 
3. Resultats  
Presentació dels resultats reals de la recerca, dels productes de l’anàlisi de dades. No s’han 
d’incloure aquí conclusions ni suggeriments. 

 
4. Conclusions 
Contribucions de la investigació realitzada, vinculació entre els objectius  i els resultats 
obtinguts, implicacions i limitacions de l’estudi. 
 

5. Impacte previst  
Impacte científic i socioeconòmic. 
Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions científiques o 
altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 
Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de fer 
especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats. 
 

Referències 
Bibliografia. Fonts utilitzades per elaborar els apartats de la memòria. 

 
Annexos 
Només els documents que siguin imprescindibles. 

 

 
 

Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 
 manera clara i directa.  
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1. Introducció. 

 

En el projecte “Després de l’ESO què : eleccions i restriccions dels i les joves d’origen 

immigrant”  s’analitzarà, des d’una perspectiva biogràfica, la construcció d’aquests 

itineraris, amb les seves potencialitats i limitacions, oportunitats i problemàtiques; el 

moment especialment rellevant d’estudi serà en la transició després de l’ensenyament 

obligatori, bé sigui a les diferents vies formatives postobligatòries o bé al mercat de 

treball. El final de l’ESO és un moment de bifurcació i d’elecció, d’oportunitats més 

tancades o més obertes.  

  

L’objecte d’estudi són els joves d’origen immigrant, però no entenem que aquests 

siguin un col·lectiu homogeni amb característiques pròpies i marcades: El col·lectiu de 

nouvinguts no es pot concebre com quelcom homogeni; ni, tampoc, com a problemàtic i 

victimitzat. Partim de la gran diversitat dels nouvinguts i de la diversitat d’aquests: entre 

les diverses minories ètniques i, també, dins de les pròpies minories.   

 

En el nostre treball empíric, analitzarem els itineraris escolars d’un territori concret, en 

el qual hi trobem una alta concentració de persones immigrants. A partir d’aquest entorn 

determinat i específic, s’intentarà analitzar elements tant “sistèmics” com 

“comunitaris”.  

- Els elements sistèmics seran: institució escolar, mercat laboral i polítiques 

públiques. Específicament, també es tindrà en compte: l’estructura d’oportunitats 

(segmentació laboral i geogràfica), la configuració de l’oferta formativa i les 

polítiques locals d’acollida. 

- Els elements comunitaris seran: ètnia, classe, i gènere; família i grup d’iguals i 

pràctiques de lleure i de consum. Específicament, també es tindrà en compte: la 

genealogia de la “història de contacte”, la percepció de l’estructura 
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d’oportunitats, la distància cultural, així com problemàtiques educatives 

específiques (llengua i escolarització en origen), 

 

 

A partir de l’anàlisi d’aquests elements estructurals, el treball pretén fer una 

aproximació multiestratègica (quantitativa i qualitativa) als itineraris formatius i 

laborals dels i les joves d’origen immigrant; i fer-ho des de la pròpia perspectiva i veu 

dels joves, per captar les seves experiències i analitzar les lògiques de pressa de 

decisions que configuren els seus itineraris.  

 

L’objectiu final de l’estudi és l’anàlisi i comprensió dels itineraris formatius i laborals 

dels joves d’origen immigrant a Catalunya, i a partir d’aquesta comprensió elaborar 

propostes per una millor escolarització en la fase final de l’ensenyament obligatori i per 

incrementar les taxes de continuïtat en l’ensenyament postobligatori, així com millorar 

els dispositius d’inserció laboral per què la incorporació al mercat de treball es faci en 

les millors condicions possibles. 

2. Metodologia. 

 

La perspectiva biogràfica del GRET demana l’anàlisi de realitats biogràfiques, per tant 

històriques i canviants. Així, privilegia metodològicament els estudis longitudinals i de 

flux. 

En la nostra recerca, però, hem combinat ambdues dades: les stock, del Departament 

d’educació, i les de flux, elaborades a partir de la recerca propi. 

En primer lloc, doncs, les dades del Departament d’educació, que ens han permès tenir 

una visió general de la matriculació al sistema educatiu català, al llarg de la dècada 

2000-2010. Aquestes dades tenen dues implicacions: són stock, i no flux; i es basen en 

autòctons-estrangers, i la nacionalitat d’aquests. 
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Per aprofundir, complementar, i donar sentit a aquestes dades, hem realitzat un treball 

de camp, al llarg del període 2007-2011. Al llarg de 4 cursos (del 2007-08 al 2010-11) 

hem fet un seguiment d’una cohort d’un IES públic, situat a un barri popular de 

l’Hospitalet de Llobregat, amb una majoria de matriculats d’origen centre i sud americà. 

La recerca, feta a l’any 2011 s’ha combinat amb les dades del treball de camp del 2007. 

El treball de camp ha constat de: 180 enquestes; 6 grups de discussió; 26 entrevistes 

semi-estructurades (18 a alumnat; 8 a informants privilegiats). A partir del treball de 

camp hem reconstruït els itineraris de forma longitudinal i biogràfica, a partir de dues 

eines: el diagrama de Lexis, i les tipologies. 

 2007 (3 IES) 2011 (1 IES) 

Quantitatiu 147 enquestes 36 enquestes 

Qualitatiu 

Grups de discussió: 4 a 

alumnat (segons nivell 

acadèmic, i autòctons-

estrangers), i 1 a professorat. 

Entrevistes semi-

estructurades: 18 a alumnat, i 

8 a informants privilegiats
1
. 

 

 

L’estudi, doncs, té una doble vessant. En primer lloc, descriu el context i les grans 

situacions dels estrangers al sistema educatiu català: què passa, i en quines magnituds 

ho fa. En segon lloc, a partir del treball empíric, intentarem explicar perquè passa, quins 

mecanismes i processos expliquen aquell context (essent conscients, però, de la 

naturalesa d’estudi de cas del treball empíric i, per tant, de ser prudent a l’hora de 

generalitzar els resultats, evitant convertir l’anècdota en categoria). 

 

Pel que fa a les enquestes: L’enquesta s’ha realitzat al curs 2010-11, als alumnes que ja 

van ser enquestats quan estaven a 4t d’ESO (al curs 2007-08), amb el doble objectiu de 

combinar expectatives i itineraris efectius i, alhora, aprofundir en l’anàlisi de flux o 

diacrònic. La decisió d’analitzar específicament 1 dels 3 instituts analitzats en la tesi 

                                                 
1
 Els informants privilegiats eren, 6 en el marc de l’institut: professora d’ESO, professor de batxillerat, 

tutora d’ESO, professora de cicles, responsable de FCT de CFGM i CFGS del centre, integrador social. I, 

fora d’aquest, 2 més: a la responsable de PQPI/PTT de l’Hospitalet, i 1 a un responsable de CITE de 

CCOO. 
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“Itineraris educatius de les minories ètniques: El pas de l'ensenyament obligatori al 

postobligatori” (Termes, 2009) és fruit de la necessitat de centrar-se en un contingent 

d’immigrants específic, els centre i sud americans, i deixar de banda la noció 

d’immigrants –i minories ètniques- com quelcom homogeni. L’elecció del centre es va 

fer des d’aquesta perspectiva, al ser, de lluny, l’escenari amb més presència de centre i 

sud americans.  

L’enquesta realitzada consta d’una mostra de 36 casos, d’un univers de 57 (63.2%), 

específicament, a 19 nois i 17 noies (53%, i 47%, respectivament), mentre que el grup 

control era de 28 nois i 29 noies (49%, i 51%, respectivament). Els naixements 

oscil·laven entre 1990 i 1992. Això implica que els no repetidors, de 1992, sumen el 

54% (19 casos), mentre que els repetidors el 46% restant (13 -37%- de 1991, i 3 casos -

9%- de 1990). La minsa mostra, a pesar de la relativament alta taxa de resposta, marca 

els límits del poder descriptiu de l’enquesta (que se situa a un nivell d’estudi de cas). 

Aquesta funcionarà, tant sols, a nivell descriptiu, sense voluntat d’extreure grans 

conclusions, ni convertir l’anècdota en categoria. Sí que servirà, però, per dues coses. 

En primer lloc, per descriure el context, migratori, escolar, i laboral, en que els i les 

joves han realitzat les seves trajectòries, i com les han fetes. Aquestes conclusions, 

òbviament, les recolzarem amb dades més generals, o relatives al marc teòric. I la 

segona aportació serà la d’il·lustrar uns itineraris i trajectòries, a partir de l’elaboració 

d’un diagrama de Lexis. 

De totes formes, cal entendre el paper explicatiu que juguen les enquestes en el marc 

més ambiciós de la recerca: un engranatge més d’un model de recerca que abasta molts 

elements, quantitatius i qualitatius, al llarg de 4 anys de recerca. 

 

Pel que fa a les entrevistes semi-estructurades: donat el caràcter d’entrevistes 

biogràfiques, no es tracta pas tant de donar una perspectiva global (com si que es fa amb 

els grups de discussió), sinó de contextualitzar els elements estructurants a partir dels 

quals s’ha construït –i preguntat- per aquestes biografies. Dos són els productes 

d’aquestes entrevistes: en primer lloc, l’elaboració de les tipologies (en tant que tipus 

ideals weberians que il·lustren les trajectòries, un cop aquelles han estat quantificades); 

i, en segon lloc, permet visualitzar alguns dels mecanismes explicatius: 

compensació/replegament; valoració de les vies; etc. Aquest segon element apareixerà 
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de forma més clara a les conclusions generals. A continuació, com dèiem, tan sols 

n’apuntem alguns elements: 

 

 

Pel que fa als grups de discussió: Si com dèiem, les entrevistes semi-estructurades són 

una expressió biogràfica que ens permet analitzar els mecanismes explicatius (exposats 

a les conclusions), així com la construcció de tipologies, els grups de discussió han 

permès fer emergir un discurs col·lectiu. A continuació exposem els elements tractats 

als grups de discussió, bàsicament: l’escola (valoració, expectatives, i estratègies); el 

grup d’iguals; i la família. 

 

I, finalment, pel que fa a les entrevistes als informants privilegiats: les seves 

aportacions han servit per donar una major dimensió i triangulació de les informacions i 

hipòtesis que anàvem elaborant.  

3. Resultats. 

 

A continuació, presentem els resultats de la recerca. S’estructuren en 2 grans apartats. El 

primer, una descripció dels itineraris i trajectòries, acadèmiques i laborals. El segon, els 

mecanismes explicatius que han emergit al llarg de la recerca. 

El primer apartat, constarà de 4 elements: (1) trajectòries dels estrangers al sistema 

educatiu català; (2) l’anàlisi dels itineraris formatius, de forma diacrònica, a través del 

diagrama de Lexis; (3) l’anàlisi de la combinació entre trajectòries acadèmiques i 

laborals; i (4) l’elaboració de tipologies biogràfiques. 

El segon apartat farà referència als mecanismes explicatius, entre els que destacarem 

elements tant “comunitaris” ètnics, com “sistèmics” escolars. Dels primers, tractarem: el 

procés migratori; les estratègies escolars (i el marc d’assimilació en que es dóna); les 

estratègies laborals (compensació i replegament); la relació entre majoria(es)-

minoria(es); i el valor de l’escola catalana i de les seves vies. Dels segons, els elements 



8 

 

escolars, en desatquem: la segregació escolar (interna i externa); i el tractament de la 

diversitat, i l’efecte Pigmalió. 

I, finalment, unes breus conclusions que sintetitzaran els elements més rellevants. 

 

3.1. Resultats dels estrangers al sistema educatiu català. 
 

Sabem que els resultats educatius a Espanya dels/les immigrants/des són netament 

inferiors als dels/les autòctons/nes (Carabaña, 2008): hi ha més abandó escolar; i només 

una minoria accedeix als nivells post-obligatoris. També obtenen menor resultat en les 

proves PISA. 

 

Taula: Mitjana dels alumnes natius i immigrants, i diferències entre elles. Espanya; i 

Catalunya. PISA 2006. 

 Total Autòctons Immigrants 
Diferència entre tots 

els alumnes i els 
autòctons 

% 
immigrants 

Diferència entre 
estudiants natius i 

immigrants 

Catalunya 491 499 428 -8 11 72 

Espanya 488 494 434 -6 8 60 

Font: Carabaña (2008), segons PISA 2006. 

 

Són dades que F. Enguita, Mena, i Riviere (2010) corroboren: 

 

Taula: Indicadors de risc de fracàs segons l’origen (natius; segona generació; i no 

natius), en percentatge. Espanya. 

 Natius Segona generació No natius 

Ha repetit 28.3 31.7 35.3 

No aspira a post-
secundària 

14.3 26.6 15.0 

Puntuació per sota 
la desviació típica 

18.0 23.8 37.6 

Risc elevat de 
fracàs 

34.1 40.9 55.1 

Font: F. Enguita, Mena, i Riviere (2010), segons PISA 2003. 
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Però a part d’aquest element, no podem dir gaire cosa més de les generacions 1, 1’5, i 2. 

Per raons metodològiques, és impossible fer una aproximació (ni que sigui en dades 

stock) de les trajectòries acadèmiques en el context català en clau ètnica (p.ex., com fan 

Gillbron i Mirza, 2000). La aproximació, indirecta i inexacta, que podem fer és a través 

de les dades de nacionalitat del departament d’Educació. Aquestes ens donaran un 

context general. Més endavant, podem esbossar alguns elements explicatius que ens 

permetin il·luminar què passa dins de la caixa negra. 

 

A continuació, aportem algunes conclusions que es deriven d’una lectura dels diversos 

nivells del sistema educatiu català, al llarg de la dècada que abasta els cursos 2000-01 a 

2009-10. S’analitzarà l’evolució de la matrícula global, posant especial èmfasi en la 

relació entre alumnat autòcton i estranger, i les nacionalitats dins d’aquest últim grup. 

Farem referència als col·lectius més nombrosos: autòctons; estrangers; centre i sud 

americans; i magrebins. Per a veure les dades exactes, i de tots els col·lectius estrangers, 

es pot consultar les taules de l’annex. 

 

Pel que fa als ensenyaments de primària (2000-2010) destquem l’augment de la 

matrícula total: 81.998 (de 346.874 a 428.872). Aquest augment és degut sobretot al 

augment de l’alumnat estranger (de 9.618 a 60.489, és a dir, 50.871), que representa el 

62% del total d’aquest creixement, i passa de representar el 3% del conjunt de l’alumnat 

al 14%. En aquest període els centre i sud americans esdevenen el conjunt de 

nacionalitats més nombroses (del 28% al 44%), desplaçant als magrebins (que passen 

del 44% al 29%). 

 

A l’ESO (2000-2010), la matrícula es manté gairebé idèntica i estable, amb un lleuger 

increment: passa de 257.318 a 274.234. La reducció de l’alumnat autòcton (pèrdua de 

23.461 efectius) es compensa per l’augment de l’alumnat estranger (que augmenta 

40.277 efectius), passant de ser només el 3% del total a ser el 18%. Els centre i sud 

americans esdevenen el grup més nombrós, del 30% al 47%, desplaçant els magrebins, 

que passen del 46% al 23%. 
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La taxa de graduació a l’ESO varia molt segons nacionalitat (més endavant, 

aprofundirem en aquest aspecte).  

El fracàs acadèmic, que es dóna més en estrangers que en autòctons, podria explicar el 

menor número d’estrangers en l’ensenyament post-obligatoris (o, p.ex., la sobre-

representació en els PQPI), però no pas la preferència professionalitzadora. 

 

El primer nivell de la FP, els PQPI, a pesar de la seva importància estratègica en relació 

a la recuperació del fracàs escolar, és un dispositiu força invisibilitzat des de 

l’administració. Cal lamentar l’absència de dades, fet que ens duu a fer un anàlisi 

parcial. 

Destaca, però, que els PQPI representa el recurs amb més estrangers; superior, fins i tot, 

a l’ensenyament obligatori: 

Taula: percentatge d’estrangers PQPI, Catalunya, cursos 2003-04 fins a 2007-08. 

 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 

Total 14 21 24 26 33 

Font: elaboració pròpia a partir de Coordinació PTT (2008). 

 

Un aspecte que desenvoluparem més endavant és el canvi d’orientació, que passa de ser 

eminentment d’orientació laboral, a esdevenir una via de recuperació formativa dirigida 

al CFGM. Els cursos 2006-07 i 2007-08 van presentar-se a les proves d’accés un 59%. 

Del total de matrícula, el 34% va preinscreiure’s a un GM, i el 31% s’hi matriculà 

efectivament. Aquest fet es complementa amb la menor inserció laboral, fruit tant 

d’aquesta major continuïtat formativa, com de la crisi econòmica.  

 

Si ens atenem a batxillerat, en el període de 2000 a 2010 s’ha produït un ampli descens 

de la matrícula: passant de 101.862 a 85.062: 16.800. En aquest descens, l’alumnat 

autòcton minva s’ha reduït en 22.495 persones (de 100.627 a 78.132). Però continua 

sent la gran majoria, i passa del 99% al 92%. Això és degut al reduït augment d’efectius 

estrangers matriculats a batxillerat 5.695 (de 1.235 a 6.930): efectius. Això fa que 

continuïn estant en franca minoria, ja que passen del 1% al 8%. D’entre els estrangers 
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els sud i centre americans han estat el grup més nombrós, del 40% al 54%, i contrasten 

amb la molt menor presència de magrebins: del 14% al 10%. 

 

Aquesta absència d’alumnat estranger a batxillerat contrasta amb la seva presència als 

CFGM. 

Als CFGM, al llarg del període 2000-2010, augmenta la matrícula en 15.684 efectius,  

que passa de 28.141 a 43.825. Aquest augment és tant degut als autòctons, que passen 

de 27.751 a 37.094 (és a dir, 9.343 efectius més), com els estrangers, que passen de 390 

a 6.731 (és a dir, 6.341 efectius més), i passen de ser el 1% al 16%. El creixement dels 

estrangers representa el 40% del creixement de la matrícula de CFGM. 

Del conjunt dels estrangers, els centre i sud americans, que passen del 31% al 50%, 

superen als magrebins: del 38% al 22%.  

Per tant, CFGM es consolida com la via majoritària de l’ensenyament post-obligatori 

accessible als estrangers, en contraposició a batxillerat.   

 

Dinàmiques similars es donen a CFGS. Augmenta la matrícula global, que passa de 

30.927 a 42.531: per tant, 11.604 efectius. Els autòctons també augmenten, en 8.311 

efectius, de 30.560 a 38.871, i passen del 99% al 91% -unes taxes similars, p.ex, a les de 

batxillerat-. Augmenta també el número d’estrangers, en 3.293, passant de 367 a 3.660: 

del 1% al 9%. Els centre i sud americans són sempre majoria, i passen del 51% al 60%, 

mentre que els magrebins a penes hi accedeixen: del 14% al 11%. 

 

A mode de conclusions, podem dir que augmenta el número d’estrangers,a tots els 

nivells del sistema educatiu, i en tots els col·lectius. Però no ho fa de forma homogènia: 
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Taula: Percentatge d’alumnat d'origen estranger sobre el total d'alumnat, al llarg del 

sistema educatiu, Catalunya, cursos 2000-01 a 2009-10, en percentatge 

 

2000-

01 

2001-

02 
2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 

2009-

10 

Primària 2,8 4,2 6,4 9,0 10,9 12,8 13,8 14,8 15,1 14,1 

ESO 3,2 4,4 5,9 7,9 9,1 11,9 13,5 15,8 17,5 17,7 

PQPI - - - 14 21 24 26 33 - - 

Batxillerat 1,2 1,6 2,5 3,4 4,2 5,0 6,0 6,8 7,4 8,1 

CFGM 1,4 2,0 3,0 4,3 5,9 7,8 9,8 11,5 12,9 15,4 

CFGS 1,2 1,9 2,9 3,7 4,7 5,8 6,8 7,4 7,8 8,6 

Font: Elaboració pròpia a partir d'Estadística de l'Educació, Sèries anuals 2000-2001, 

2009-2010, Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya. 

 

Gràfic: Percentatge d’alumnat d'origen estranger sobre el total d'alumnat, al llarg del 

sistema educatiu, Catalunya, cursos 2000-01 a 2009-10, en percentatge 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d'Estadística de l'Educació, Sèries anuals 2000-2001, 

2009-2010, Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya. 

 

S’observa una concentració en els ensenyaments obligatoris, més que no en la post-

obligatòria. Alhora, dins de la post-obligatòria, s’observa una preferència per CFGM 

més que no pas per batxillerat. 
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Això és degut a una doble dinàmica: el major fracàs acadèmic, i les eleccions més 

professionalitzadores. 

Igualment, pel que fa al col·lectiu, els centre i sud americans esdevenen el col·lectiu 

més nombrós en tots els nivells; fet que s’accentua en la post-obligatòria, degut a la 

poca incorporació d’alumnat magrebí a aquells nivells. 

 

Per observar el fracàs acadèmic, podem utilitzar el percentatge de graduació a 4t d’ESO: 

 

Taula: Percentatge d’alumnes graduats de quart d'ESO segons la zona d'origen (curs 

anterior), Catalunya, mitjana cursos 2008-09 i 2009-10.  

Total 
Espany

ola 

Total 

estrang

ers 

Resta 

UE 

Resta 

d'Euro

pa 

Magre

b 

Resta 

d'Àfric

a 

Amèri

ca del 

Nord 

Centre 

i 

Sudam

èrica 

Àsia i 

Oceani

a 

80,9 85.5 56,4 69.6 64.1 50,7 55,7 67,1 58,7 41,5 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, Servei d'Estadística. 

 

I, pel que fa a les eleccions professionalitzadores, podem utilitzar una relació entre 

alumnat de batxillerat i alumnat de CFGM. Aquesta relació es fa dividint els estudiants 

matriculats a batxillerat entre els estudiants matriculats a CFGM. Una relació igual a 1, 

indica paritat; una relació superior a 1 indica més alumnat a batxillerat (p.ex., una 

relació 2 apunta a que per cada 2 estudiants de batxillerat només n’hi ha 1 de CFGM); i 

un a relació inferior a 1 indica més alumnat a CFGM (p.ex., una relació 0’5 apunta a 

que per cada 2 estudiants matriculats a CFGM n’hi ha només 1 a batxillerat). 
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Taula: relació entre alumnat matriculat a batxillerat i a CFGM. Catalunya, cursos 2000-

01 fins a 2009-10. 

 

2000-

01 

2001-

02 

2002-

03 

2003-

04 

2004-

05 

2005-

06 

2006-

07 

2007-

08 

2008-

09 

2009-

10 

Total 3,6 3,2 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,0 1,9 

Autòctons 3,6 3,2 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 

Estrangers 3,2 2,6 2,4 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,0 

UE 5,9 4,7 4,1 4,4 3,6 2,7 2,3 1,9 1,8 1,4 

Resta d'Europa 3,3 3,1 3,7 3,5 3,5 2,7 2,0 1,9 1,6 1,5 

Magrebins 1,2 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 

Resta d'Àfrica 1,6 1,0 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 

Amèrica del 
Nord 14,5 8,7 12,0 8,2 5,4 5,9 7,4 6,6 6,9 7,2 

Centre i sud 
americans 4,0 3,6 3,0 2,6 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1 

Àsia i Oceania 8,2 6,5 3,7 3,9 3,2 2,8 2,9 2,4 1,6 1,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, Servei d'Estadística. 

Podem veure-ho amb més detalls podem veure la taula “Relació entre alumnat 

matriculat a batxillerat i a CFGM. Catalunya, cursos 2000-01 fins a 2009-10” de 

l’annex. 

 

Un últim apunt. Hem constatat, anteriorment, com PQPI presentaven un molt alt 

número d’estrangers, que podia arribar a més d’1/3. Cal evitar el parany estadístic. 

Encara que els PQPI fossin (hipotèticament parlant, ja que no és el cas) presentessin una 

matriculació amb alts percentatges d’estrangers, això no implica que la majoria 

d’estrangers cursin PQPI. Podem fer una senzilla relació entre batxillerat, GM, i PQPI, a 

partri de les dades disponibles (cursos 2003-04 fins a 2005-06). A la taula observem 

com, donada la reduïda matriculació dels PQPI, aquests són molt minoritaris respecte a 

GM o batxillerat: batxillerat oscil·la entre el 66% i el 57% -a la baixa-, CFGM oscil·la 

entre el 31% i el 40% -a l’alça-, i els PQPI es mouen al voltant del 3-4%.  
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Taula: relació entre alumnat estranger, matriculat a batxillerat, CFGM, i PQPI. 

Catalunya, cursos 2003-04 fins a 2006-07. 

 
2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 

Batxillerat 
3.034 3.665 4.292 5.049 

65,8% 62,1% 59,2% 56,6% 

GM 
1.418 1.997 2.689 3.553 

30,7% 33,8% 37,1% 39,8% 

PQPI 
160 244 275 315 

3,5% 4,1% 3,8% 3,5% 

Total 
4.612 

100% 

5.906 

100% 

7.256 

100% 

8.917 

100% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació, i de Coordinació 

PTT (2008). 

 

3.2. Itineraris acadèmics i professionals. 
 

Abans de descriure els itineraris i trajectòries, acadèmiques i laborals, obtingudes al 

llarg de la recerca, recordem breument el context acadèmic català en relació als 

estrangers. A partir de les dades stock obtingudes fonamentalment a partir del 

Departament d’Educació, havíem plantejat un diagnòstic que consistia, en primer lloc, 

en un major fracàs dels estrangers en relació als autòctons (indicat a partir de les taxes 

de matriculació del graduat escolar), i que variava molt segons col·lectius. En segon 

lloc, una major preferència per les vies professionalitzadores (indicada a partir de la 

relació de matrícula entre batxillerat i GM). Però finalment, i potser contra-

intuïtivament, concloíem que un major fracàs i major professionalització dels estrangers 

en relació als autòctons no implica ni fracàs ni professionalització. En el cas dels centre 

i sud americans, la taxa d’èxit acadèmic és alta (a partir de la taxa de graduats a l’ESO: 

2/3), i la preferència és tant batxillerat com GM, amb una proporció 1:1. També, alhora, 

ressaltàvem les importants diferències entre col·lectius, plasmades en diferents taxes de 

graduació i accés als diversos nivells educatius, segons nacionalitat. 

 

A continuació, descriurem els itineraris i trajectòries. L’objectiu d’aquest apartat és 

copsar el conjunt d’itineraris: tants els d’èxit com els de fracàs acadèmic, aquells que 

passen per batxillerat tant com els que ho fan GM, o els que abandonen tota formació 
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reglada. Per fer-ho, analitzarem 3 dimensions diferents: En primer lloc, analitzarem els 

itineraris formatius, de forma diacrònica, a través del diagrama de Lexis. En segon lloc, 

analitzarem la combinació entre trajectòries acadèmiques i laborals (i descriurem les 

característiques de la incipient inserció laboral). I, finalment, per tal de visualitzar la 

diversitat d’itineraris, i dels diversos mecanismes que es donen en cada biografia 

individual, presentarem 7 tipologies que expressen la diversitat de trajectòries mostrada. 

 

3.2.1. Trajectòries acadèmiques: el diagrama de Lexis. 

 

El diagrama de Lexis ens permet visualitzar la diversitat de totes les trajectòries, tant les 

d’èxit com les de fracàs acadèmic. De totes formes, però, essent conscients (donades les 

dades contextuals) de quins són els seus límits i fins a quin punt són majoritàries o 

minoritàries.  

Taula: Diagrama de fluxos al llarg dels cursos 2007-08 a 2010-11. Alumnat centre i sud 

americà. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Una primera reflexió general. El primer que observem a través del diagrama de Lexis 

són la gran diversitat d’itineraris, i la complexitat d’aquests. Aquests matisos són els 

que les dades stock oculten, ja que mostren només una aparent homogeneïtat. Les 

formes d’accés, les repeticions, els fracassos i abandons, les recuperacions, la 

continuïtat, etc., són molts elements que configuren cada itinerari en quelcom gairebé 

únic (“tants caps, tants barrets”). 

Ara bé, de la diversitat dels itineraris també és possible construir grans tipologies, 

encara que diverses internament. En el diagrama de Lexis podem identificar 3 grans 

trajectòries (seguint Garcia, Casal, Merino, i Sánchez, 2013): les del fracàs acadèmic 

(que en alguns casos permeten la recuperació a través de PQPI, en direcció a GM); la 

via professional; i la via noble-acadèmica a través de batxillerat (amb continuïtat a la 

universitat i CFGS). I on cada una d’elles, seguint les dades de l’Etefil-2005 representen 

aproximadament 1/3 dels matriculats a l’ESO. Aquestes 3 grans trajectòries es 

desgranaren posteriorment també a través de les tipologies. 

 

Observem al diagrama que els centre i sud americans de la mostra
2
 obtenen una alta 

graduació en ESO (88%), molt superior a les dades del conjunt de Catalunya. Aquesta 

dada tant positiva també és deguda a que s’inclouen també aquells que, a través de la 

repetició s’han acabat graduant. De fet, dels 7 no graduats al curs 2007-08, 4 (el 57%) 

van repetir 4t d’ESO al curs següent, i tots es graduaren. 

En aquest sentit, val la pena destacar la importància de la perspectiva teòrica i 

metodològica des de la qual s’aborda el fracàs escolar (Garcia, Casal, Merino, i 

Sánchez, 2013). Així, una perspectiva institucional centrada només en el dispositiu 

podria quedar-se tan sols en el percentatge de no graduació anual (dades sincròniques i 

d’estoc). En canvi, una perspectiva de caràcter biogràfic, ha d’incorporar també les 

repeticions, i l’evolució de la cohort estudiada al llarg dels anys, fet que requereix una 

aproximació metodològica asincrònica. Exemplificant-ho a partir de les pròpies dades, 

des d’una perspectiva institucional i del dispositiu, caldria parlar del fracàs que es donà 

                                                 
2
 Donada la reduïda mostra del treball de camp, farem referència a centre i sud americans, tot i 

ser conscients de les dificultats que impliquen de les categories pan-ètniques com aquesta 

(Portes i Zhou, 1993; Paola Garcia, 2008), i que ja hem comentat al marc teòric. 
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al curs 2007-08: 18 graduats per 7 no graduats (taxa del 72%) . En canvi, des d’una 

perspectiva biogràfica cal parlar d’una proporció molt més alta: 22-3 (88%). Un efecte 

estadístic de la perspectiva biogràfica és que augmenta el percentatge de graduació 

d’ESO. 

 

Dels pocs no graduats que no van repetir (tant sols 3 persones), 2 van continuar 

formant-se: a l’eaGES, i a PQPI, i ambdues van finalitzar exitosament els seus 

dispositius. A més a més, observem també l’itinerari PQPI-GM. Més enllà de la poca 

rellevància estadística de l’itinerari a la mostra (recordem el caràcter d’estudi de cas de 

la recerca), val la pena destacar com aquest esdevé cada vegada més habitual. Aquest 

augment és fruit de la nova tendència dels PQPI (arrel de la LOE 2006) amb una 

orientació eminentment acadèmica, en contraposició a l’antiga orientació més laboral 

(Coordinació PTT, 2008). 

 

Dels que es graduaren (22), la majoria continuaren estudiant (18, el 81%), amb una 

relació de 10 a batxillerat i 8 a GM. Aquesta relació batxillerat-GM (1’3) és força 

similar a la del conjunt de Catalunya (1’1): batxillerat ja no és abassegadorament 

majoritari, sinó que hi ha una relació de quasi-igualtat pel que fa a la matrícula entre 

ambdós dispositius. 

 

De totes formes, a pesar d’aquesta quasi-igualtat en termes de matrícula, es mantenen 

algunes diferències. I és que batxillerat continua essent la via noble-acadèmica, la dels 

“bons” estudiants: els que no repeteixen, i dels que continuen estudiant. Ara bé, 

l’horitzó acadèmic de futur ja no és només la universitat: també ho és el GS. En canvi, 

la via professional presenta altes taxes de fracàs escolar, amb abandó i repeticions. Ara 

bé, això no impedeix que hi hagi continuïtat formativa, si bé sovint més dins del mateix 

nivell, però a diferent especialitat (és a dir, cursar un altre GM).  

És difícil determinar fins a quin punt GM és una via terminal o no ho és. Podem afirmar 

que es tracta de trajectòries erràtiques (altes taxes de fracàs, repetició, i abandó), però 

també, en cas d’èxit, hi ha força continuïtat. Ara bé, la continuïtat formativa sembla 
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donar-se dins de la via professional: sobretot GM (canvi d’especialitat, mateix nivell) i, 

en menor grau, GS (canvi de nivell, mateixa especialitat). Aquestes dades són 

congruents amb d’altres estudis similars (Merino, i Termes, 2011). 

 

Alhora, cal dir que, any rere any, augmenten el número de persones que no estudien res: 

passen de ser 0, a 6 (24%), i a 11 (44%). Aquestes dades, però, cal necessàriament 

contrastar-les amb les trajectòries laborals, com farem més endavant.  

 

L’últim element a tenir en compte és la relació entre formació reglada i no reglada (FR, 

i FNR). El primer que cal dir els casos de FNR han estat molt minoritaris: 6 cursets al 

llarg de 4 anys. Quan es donaven, es tractava de situacions d’atur (cursets per aturats), o 

propiciades per l’empresa. En tots els casos la FNR s’ha donat en moments en que no 

s’estudiava FR. 

Taula. Combinació Formació Reglada (FR) i Formació no reglada (FNR). Alumnat 

centre i sud americà. Cursos 2007-08 fins a 2010-11 

 

FNR 

Sí No Total 

FR 

Sí 
0 

0% 

61 

76% 

61 

76% 

No 
6 

8% 

13 

16% 

19 

24% 

Total 
6 

8% 

74 

92% 

80 

100% 

Font: elaboració pròpia. 

Només en un cas podem parlar d’autèntica combinació de FR i de FNR en l’itinerari 

formatiu d’una persona. Es tractava d’una noia amb unes expectatives molt 

concretament definides del futur laboral (hostessa de vol) i que busacava una formació 

professional molt específica; per fer-ho optà per la FNR. Ara bé, desorientada per la 

major disponibilitat de cursos, i la desregulació del sector, i probablement desorientada, 

va escollir una institució privada (molt cara), i desregulada (títol no homolgat). Ara bé, 
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a pesar del fracàs del curs, va continuar estudiant, donada la impossibilitat d’insertar-se 

laboralment, i va triar batxillerat. Aquest cas tant específic està inclòs en les tipologies.  

 

Conclusions del diagrama de Lexis: 

Per finalitzar, podem sintetitzar algunes conclusions, són aquestes: 

Ens hem trobat amb una gran diversitat d’itineraris, i molt complexos. Alhora, però, 

aquesta diversitat es pot agrupar en 3 grans trajectòries: les del fracàs acadèmic; la via 

professional; i la via noble-acadèmica a través de batxillerat, cada una de les quals 

representa, aproximadament, 1/3 del conjunt de la mostra. 

La mostra ha presentat una alta taxa de graduació a l’ESO, augmentada encara més 

gràcies a les repeticions. Un altre element que ha permès reduir el fracàs escolar és la 

incipient via PQPI-GM, fruit del canvi orientació dels PQPI, ara acadèmica. 

Els graduats en ESO opten per batxillerat i per GM en condicions similars (preferència 

molt tènue per batxillerat: relació de 1’3), confirmant així una tendència general a 

Catalunya. 

Es mantenen, però, certes reminiscències de la relació batxillerat-GM. Batxillerat 

presenta més èxit acadèmic i continuïtat formativa; per la seva banda, GM presenta 

major fracàs escolar, abandons, i repeticions. Més endavant, en l’anàlisi qualitatiu, 

aprofundirem en aquestes aspectes. 

La continuïtat formativa posterior a batxillerat ja no és només la universitat, també és el 

GS.  

Per la seva banda, la FP no és tant sols una via terminal dirigida a una ràpida inserció 

laboral, també es dona –encara que de forma menor- continuïtat formativa en els GM. 

La continuació de GM es dóna, en la recerca, sobretot dins del mateix nivell però 

diferent especialitat.  

A pesar de les dificultats, a pesar del major fracàs acadèmic, i a pesar de les trajectòries 

més professionalitzadores, ens trobem amb una incipient aparició dels estrangers a 

l’ensenyament post-obligatori superior: tant a la universitat i com als CFGS. 
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La gran majoria d’aquestes dades i trajectòries són congruents amb les dades del 

Departament d’Educació, o estudis específics: Garcia, Casal, Merino, i Sánchez (2013), 

Merino i Termes (2011), Coordinació PTT (2008), Merino, Garcia, Casal i Sánchez 

(2011), amb l’única excepció de l’alta taxa de graduació. Aquesta congruència ens fa 

intuir que es tracta de trajectòries, algunes conegudes, d’altres emergents, però de 

caràcter general al conjunt de Catalunya. 

 

Per concloure, direm que el diagrama de Lexis ha permès descriure longitudinalment els 

itineraris i les trajectòries; a partir d’aquí ha de ser més senzill tant la creació de 

tipologies, com la comprensió dels mecanismes explicatius dins de cada una d’aquelles 

trajectòries. Ho veurem posteriorment. 

 

 

3.2.2. Inserció laboral, i combinació amb l’acadèmica. 

 

Al apartat anterior hem analitzat les trajectòries formatives (tant reglades, com no 

reglades), i a continuació analitzarem la relació entre trajectòries formatives amb les 

laborals. Prèviament a la comparació entre ambdós transicions (l’escola-escola, i 

l’escola-treball), caracteritzarem específicament, la inserció laboral dels/les enquestades 

al llarg del període 2007-2011. Per a fer-ho, ens hem centrat en la definició que proposa 

de l’ETEFIL (2005): ocupació de 20 o més hores setmanals durant, almenys, 6 mesos. 

 

La primera cosa que cal destacar és que la meitat dels enquestats/des s’ha insertat 

laboralment (48%), mentre que l’altra meitat no ho ha fet (52%): 
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Taula: número de feines, al període 2007-11. Alumnat centre i sud americà. 

Cap feina 13 (56%) 

Una o més feines 12 (44%) 

Ns/nc 1 (4%) 

1 feina   7 (28%) 

De 2 a 5 feines 3 (12%) 

10 feines 1 (4%) 

Total 25 (100%) 

 

Aquest fet es combina amb els relativament llargs itineraris acadèmics. A pesar de l’alta 

identitat instrumental dels/les enquestats/des, i de l’objectiu fonamentalment econòmic 

de la migració, observem com la inserció laboral “només” es dona en la meitat dels 

casos. Dos possibles mecanismes poden explicar aquesta situació. Ambdós fan 

referència a la relació entre itineraris acadèmics i laborals: el primer fa referència a la 

certa incompatibilitat entre itineraris acadèmics i laborals; i el segon fa referència a 

l’efecte refugi (mantenir-se al sistema formatiu davant la impossibilitat d’accedir al 

mercat laboral –o ser expulsat d’aquell-): 

(1) En primer lloc, una certa incompatibilitat entre itineraris escolars i laborals, almenys 

en aquestes edats. Un element que ajuda a comprendre aquest fenomen, és la resposta 

que els/les enquestats/des aportaven quan se’ls hi preguntava quins consells donarien si 

des de l’institut els convidessin hipotèticament, a fer una xerrada a l’alumnat de 4t 

d’ESO. Aquesta pregunta, de caràcter obert, va donar com a resultat que molts alumnes 

plantejaven com a contradictòria. Tot i que no es plantejava com a contraposició, molts 

dels i les enquestades es plantejaven la inserció laboral com a incompatible amb 

l’itinerari acadèmic i, per tant, en contraposició a aquest. Per això força consells 

consideraven de la prioritat dels estudis per sobre del treball o, també, que amb millors 

estudis aconseguirien una millor feina. Aquesta contraposició entre estudis i feina es 

donava en un marc d’alta valoració de la continuïtat formativa. Es destacà fortament la 

importància d’estudiar (“si no estudies no seràs res en la vida”), i, alhora, que davant 

l’absència de feina, el millor és continuar estudiant (l’efecte refugi com comentarem a 

continuació). 
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(2) En segon lloc, com ja avançàvem, l’efecte refugi. en un moment de forta contracció 

laboral, amb un alt atur juvenil, i específicament, amb un altíssim atur en estrangers de 

16 a 19 anys (que podria arribar al 2010 segons l’informe de CCOO; Garrell, 2010), la 

inserció laboral juvenil no és fàcil. L’efecte refugi té una importància fonamental, 

sobretot en dispositius de caràcter professionalitzadors (p.ex., és coneguda a bastament 

l’estreta relació entre inserció laboral juvenil, i fracàs escolar en GM
3
). En relació a 

l’efecte refugi i l’augment de capacitat d’atracció i de retenció dels cicles, diu la tutora 

de GM i GS quan se li pregunta sobre si existeix abandó formatiu a causa de la inserció 

laboral prematura: “és que el problema ara és que no tenen feina. Antigament sí que 

passava. Uns anys enrere, sí. Ara no, ara no hi ha feina. És a dir, ara tenim més 

alumnes que mai. Nosaltres i la majoria. Per això hi ha hagut aquest any tanta 

demanda: perquè no hi ha feina. I abans, doncs podien dir: “anem a un locutori a 

treballar”, o “anem a vendre fruita”. Però és que ara no hi ha feina. Llavors, clar, 

augmenta la gent que estudia, els alumnes que estudien degut a que no hi ha feina. Però 

ara no passa perquè no en troben”. 

 

En qualsevol cas, al final d’aquest apartat aprofundirem en la relació entre itineraris 

acadèmics i laborals. A continuació, però, detallarem les característiques de la inserció 

laboral –quan es donava-. 

 

La inserció laboral presenta importants diferències segons gènere. Pel que fa a la taxa 

d’activitat, és relativament major la masculina (8/15, 53%) que en noies (4/10, 40%). 

També presenta diferències importants en relació al sector i àmbit laboral. Tot i que en 

ambdós sexes, el sector terciari és majoritari, els àmbits laborals són diferents. Així, els 

nois se situen en àmbits de restauració (cambrers), atenció i cura a les persones (ajudant 

a una senyora gran no autònoma), instal·ladors (instal·ladors d’aigua i gas; 

electricistes), el comerç  (forners), l’automoció (netejant cotxes), i el transport 

(transportistes; repartidors de menjar ràpid a domicili). En canvi, les noies, per la seva 

banda, es concentren en la restauració (cambreres), i en l’atenció i cura a les persones 

                                                 
3
 Tot i que un segon debat faci referència al sentit del fracàs, i a l’enfocament d’aquest: 

biogràfic, institucional, etc., ja que des d’algunes perspectives la situació prèviament 

esmentada seria considerada de fracàs, i en d’altres no. 
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(cangurs, i ajudant a persones grans). Són tendències conegudes de segregació 

horitzontal
4
 de les classes treballadores, també les nouvingudes. Autores com Sassen 

(2003), o Pedone (2003, 2004, i 2006), Parella (2003) han constat a bastament aquesta 

relació entre gènere i mercat laboral, des d’una perspectiva ètnica i transnacional. 

Es tracta d’una inserció laboral primerenca, feines sovint de mitja jornada (7/11, el 

64%), de menys de 25 hores. El salari mitjà de les feines de mitja jornada era d’uns 

450€ a la primera feina, però baixava fins als 360€ a la segona, mentre que les de 

jornada complerta era de 670€ en ambdues feines.  

La remuneració té molt a veure, òbviament, a les baixes categories laborals d’aquelles 

feines: majoritàriament situades en les classes treballadores (seguint la tipologia de 

Goldthorpe
5
, 1980): de treballadors manuals, qualificats o no. El conjunt de les noies, i 

la majoria dels nois eren treballadors manuals no qualificats (dels nois ho eren 7/8 en la 

                                                 
4
 Aquesta segregació horitzontal és causa i conseqüència alhora de la persistència de prejudicis de gènere 

en el mercat laboral. Aquesta situació qüestiona els límits de les polítiques igualitàries en relació al gènere 

fetes exclusivament des d’una òptica escolar, i que no tinguin en compte el mercat laboral. Es queixa la 

responsable de PTT/PQPI en referència a noies que cursaven electromecànica a Martorell: “Però, clar, 

quan vas a buscar feina, quan vas a buscar pràctiques, has de vendre molt la moto. Perquè: <<como me 

traes a mí esta niña>> et diuen. La primera la vaig haver de canviar, perquè la vaig posar en un taller, 

al principi l’home va dir que sí, però quan la va veure, era així petitona i grosseta, que després era así 

com molt caràcter, però la veies i... I quan la va veure entrar per la porta, va dir: “aquesta noia aquí no 

estarà bé. Envia’m un noi”.  Clar. I després la vaig posar amb un lampista, i allà la van deixar 

manifestar-se, la van deixar treballar, i van veure que era igual que un noi”. 

 
5
 Goldthorpe (1980) distingeix tres classes socials que, alhora, es subdivideixen en set categories 

ocupacionals: 

C. Serveis 

1. Professionals d'alt nivell, administradors, directius, grans empresaris (> 25 empleats). 

2. Professionals mitjans, administradors, tècnics supervisors, petits empresaris (< 25 

empleats), supervisors d'empleats no manuals. 

C. 

Intermèdia. 

3. (a) Empleats no manuals de rutina a administració, comerç, personal i ventes. I (b) 

Treballadors de rutina no manuals de grau baix. Serveis personals i de seguretat. 

4. (a) Petits propietaris, artesans autònoms i altres treballadors per compte propi amb 

empleats. (b) Petits propietaris, artesans autònoms i altres treballadors per compte propi 

sense empleats. I (c) Camperols i petits propietaris i altres treballadors autònoms del sector 

primari. 

5. Tècnics de baix grau; supervisors de treballs manuals. 

C. Obrera 
6. Treballadors manuals qualificats. 

7. Treballadors manuals semi qualificats i no qualificats. 
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primera feina i 6/8 en l’última; els altres eren treballadors manuals qualificats). Aquesta 

minsa mobilitat laboral ascendent està relacionada amb els inicis de la inserció laboral, 

tot just començada, i on es sumen diversos efectes paral·lels: la joventut i la 

inexperiència, el context de crisis, la seva situació social, els reduït capital escolar, etc. 

 

Es tracta d’una situació sovint temporal i precària, com mostren la modalitats de 

contractes: majoritàriament temporals (6/12 en la primera i última feina: 50%), o, 

també, sense contracte (5, 42% a la primera, i 4 -33%- a l’última). 

Alhora, la inserció laboral es dóna a través de les xarxes informals (3/4 de les vegades), 

sovint de caràcter ètnic. La importància de la solidaritat ètnica com a forma específica 

de capital social ha estat a bastament teoritzada (Zhou i Bankston, 1994, i 1998; Portes, 

1995; Sotomayor, 2008), així com la importància de la densitat de les relacions inter-

ètniques a l’hora d’afrontar exitosament la inserció laboral (Portes i Rumbaut, 2001); 

també ha estat ressaltada en estudis empírics realitzats a Catalunya, com el de Moreno i 

Samper (2009). 

 

Concloent, doncs, es tracta d’una inserció laboral que es dóna només en la meitat dels 

casos. I, quan es dóna, s’hi accedeix sobretot a través de les xarxes informals. Aquestes 

feines es concentren en el sector terciari, si bé amb diferències importants segons 

gènere. Es tracta de feines manuals, sobretot no qualificades; i amb contractes temporals 

–o snse contracte-. 

 

Percepció subjectiva de la inserció laboral en relació a les trajectòries 

acadèmiques. 

Ara bé: quin és el sentit subjectiu d’aquestes primerenques insercions laborals)? La 

majoria dels/les enquestades es mostra insatisfet (14/25, el 56%), majoritàriament degut 

a que l’absència de treball no és una situació volguda sinó forçada (no es treballa perquè 

no es troba feina): 11 casos, el 44% del total, i el 79% dels que es declaren insatisfets. 

Dels que es declaren satisfets, la majoria ho estan perquè, a pesar de no trobar feina, no 

la busquen, ja que prioritzen els estudis. 
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Taula: estat de satisfacció amb la situació laboral actual. 

Satisfacció 9 (36%) 

Treballo en el que m’agrada 2 (22%; i 8%) 

No treballo perquè no vull: estudio. 6 (67%; i 24%) 

Ns/nc 1 (11%; i 4%) 

Insatisfacció 
14 

(56%) 

Les condicions laborals són dolentes; no és el meu 

àmbit 
2 (14%; i 8%) 

No treballo, però m’agradaria fer-ho 
11 (79%; i 

44%) 

Total 25 (100%) 

Font: elaboració pròpia. 

Podem afirmar que quan, a partir de la incompatibilitat entre estudis i feina, es prioritza 

els estudis, l’absència d’inserció laboral és percebuda subjectivament com quelcom 

positiu: una situació internament decidida. I, al contrari, l’absència de feina, que genera 

sovint l’efecte refugi, és percebut subjectivament com quelcom negatiu: una situació 

externament imposada. 

Ara bé, òbviament, el grau de satisfacció varia segons la situació formativa i laboral 

present, com podem observar a la taula: 

Taula: estat de satisfacció amb la situació laboral actual, segons situació formativa i 

laboral present. 

Situació formativa 
  
Situació laboral 

Satisfacció laboral 
  
  

Sí No Ns/nc Total 

Total estudis 

GM  
Treballa 1 0 0 1 

No treballa 1 3 0 4 

GS 
Treballa 0 0 0 0 

No treballa 2 0 0 2 

Batxillerat  
Treballa 0 1 0 1 

No treballa 2 3 0 5 

Universitat 
Treballa 0 0 0 0 

No treballa 2 1 0 3 

Total no estudia 
Treballa 2 3 1 6 

No treballa 0 3 0 3 

TOTAL 10 14 1 25 

Font: elaboració pròpia. 
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Així, hi ha recursos on la situació laboral és satisfactòria també quan no hi ha feina; són 

els nivells considerats incompatibles amb la feina: GS, universitat. En d’altres, però, 

encara que s’estudiï, si no es treballa la situació és majoritàriament percebuda com a 

negativa: GM, o batxillerat. Dels que no estudien i no treballen, la situació és sempre 

negativa.  

Podem concloure que existeixen nivells incompatibles amb la feina (els superiors: GS, i 

universitat), d’altres de caràcter compatible (GM, batxillerat). En els primers, l’absència 

de feina és fruit de l’efecte “incompatibilitat” i, per tant, percebut positivament; en els 

segons, l’absència de feina és fruit de l’efecte “refugi”, aliè a la pròpia voluntat, i, per 

tant, percebut negativament. 

 

Inserció laboral i acadèmica combinada. 

 

Finalment, podem fer un anàlisi combinat dels itineraris i trajectòries acadèmiques i 

laborals. D’una situació inicial, al curs 2007-08, dominada pels estudiants a temps 

complerts (96%), es passa a una situació més complexa, i es comencen a combinar 

ambdós itineraris: els que només estudien són la meitat de la mostra, però ja hi ha 8 

persones que treballen (32%), alguns a temps complert (6, el 24%), i d’altres que ho 

combinen amb els estudis (2, 8%). Destaquen puntualment els que combinen estudis i 

treball al curs 2009-10: 7 persones, el 28%, però minoritaris tant els primers cursos com 

a l’últim. 

Taula: combinació de situació formativa i laboral, any a any. Alumnat centre i sud 

americà. 

 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 

Estudia 24 (96%) 18 (72%) 13 (52%) 14 (56%) 

Estudia i treballa 1 (4%) 2 (8%) 7 (28%) 2 (8%) 

Treballa - 2 (8%) 3 (12%) 6 (24%) 

Ni estudia ni treballa - 3 (12%) 2 (8%) 3 (12%) 

Font: elaboració pròpia. 
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D’aquestes dades en podem destacar l’alta continuïtat formativa. A pesar de les 

dificultats comentades, 3 cursos després d’acabar l’ensenyament obligatori, més de la 

meitat de la mostra continua formant-se en ensenyament post-obligatori. De la relació 

entre estudis i treball, sembla observar-se una dinàmica on la incompatibilitat sembla 

superar a la compatibilitat, i on la situació es polaritza: els estudiants, i els treballadors, i 

on no hi ha gaire espai pels estudiants que treballen (o treballadors que estudien). 

Aquestes dinàmiques, observades en d’altres estudis (Merino, i Termes, 2011), se’n 

poden extreure dues grans conclusions: la primera, lluitar contra l’abandó formatiu als 

primers anys posteriors a l’ESO (que és quan es dóna de forma majoritària); i, en segon 

lloc, potenciar que les accions formatives posteriors, focalitzades per a adults, siguin 

compatibles amb les jornades laborals (fet que, ara per ara, no sembla donar-se). 

 

Ara bé, no podem plantejar la situació acadèmica i laboral com quelcom homogeni, ja 

que és una situació que amaga fortes diferències internes.  

Si ens atenem a la inserció laboral, observem que l’alumnat que no treballa (45 al llarg 

dels 4 cursos), són sobretot de batxillerat (23, 51%), seguits de GM (11, 24%), i, en 

molt menor grau, universitat i l’ESO (3 cada un, el 7%), GS (2, 4%), i PQPI, eaGES, i 

eaGM (1 cada un, 2%). I les persones que combinen estudis i treball (11 al llarg dels 4 

cursos), se centren sobretot en GM (7, 63%), batxillerat (3, 27%), i ESO (1, 9%).  

És encara més interessant fer la lectura en funció del dispositiu. Així, la relació entre 

alumnat que no treballa i que treballa és la següent: GM 11 a 7 (1’6), batxillerat és de 

23-3 (7’7), ESO 3-1 (3); universitat 3-0; GS 2-0; i PQPI, eaGES, i eaGM 1-0. 

S’afirma doncs, el caràcter compatible de GM amb la inserció laboral, contraposat amb 

batxillerat, molt més estrictament acadèmic. Aquesta conclusió és coherent amb les 

percepcions subjectives sobre la inserció laboral anteriorment descrites. És possible que 

aquesta situació sigui la suma tant de l’efecte “incompatiblitat” com l’efecte refugi; 

segons aquests, podem suposar que GM té una història i tradició més enfocada a la 

inserció laboral ràpida i prematura, fet que en facilitat tant la compatibilitat, com també 

proporciona una formació més orientada laboralment, més específica, i menys 

generalista, i, per això, més valorada en aquests nivell educatius.  
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Podem concloure, doncs, reafirmant la complexitat entre els itineraris acadèmics i 

laborals. La relació pot ser tant en base a la compatibilitat, com a la incompatibilitat. Hi 

ha nivells on la comptabilitat és més fàcil que en d’altres: destaca, en aquest sentit, GM. 

La possibilitat combinatòria amb els estudis és un element molt positivament valorat, i 

una dels seus aspectes forts, comparat amb batxillerat. A nivell d’hipòtesis, pot explicar 

bona part de les preferències per aquest dispositiu en les eleccions posteriors a l’ESO. 

Alhora, també val la pena destacar l’ambivalència en el sentit subjectiu de l’absència de 

feina. Aquesta pot ser tant deguda a l’efecte refugi (i on l’absència de feina és viscuda 

subjectivament negativament), com a  l’efecte contraposició (i on l’absència de feina és 

viscuda subjectivament positivament).  

 

3.2.3. Visualització dels itineraris: les tipologies. 

 

Les tipologies ens permeten veure, de forma similar al diagrama de Leixs, la diversitat, 

l’èxit i el fracàs. Tenint en compte, però, fins a quin punt és habitual estadísticament 

cada tipologia. 

Alhora, també, com els mecanismes funcionen de forma diferent. En primer lloc, perquè 

dins de cada itinerari hi ha elements específics que afecten més que altres (p.ex., en uns, 

la família és fonamental, i no tant el grup d’iguals; en d’altres passa el contrari). Alhora, 

en segon lloc, el mateix element pot jugar papers contraposats en els diferents itineraris: 

expectatives familiars; compensació i replegament; etc. 

A partir del conjunt d’itineraris, podem establir 3 grans terços (seguint també la 

tipologia de Garcia, Casal, Merino, i Sánchez, 2013): (a) el terç acadèmic superior que, 

en el nostre cas, subdividirem en dos, com a mínim: l’universitari i el grau superior; i, 

potser, també el batxillerat lent; (b) el terç formatiu professional, que en el nostre cas, 

subdividirem en dos: el de continuïtat llarga, i el de recuperació acadèmica; i (c) i el terç 

de no graduació i fracàs acadèmic, que també subdividirem en dos models: el de 

continuïtat i recuperació, i el d’abandó sense recuperació. 
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Terç acadèmic superior 

La via noble: Universitat  Daniel Newton.  

Grau superior  Diana.  
Batxillerat lent: 

desorientació?  Carola Maria.  

Terç formatiu professional 

Professional llarg: persistint 

en l’intent.  Carlos.  
Recuperació acadèmica: 

passivitat però persistència.  Ronald.  

Terç de no graduació i fracàs 

acadèmic 

Continuïtat i recuperació: 

sense complir les 

expectatives?  
Jennifer.  

Abandó sense recuperació: 

èxit laboral o fracàs 

acadèmic?  
Jeffers  

 

Jeffers: Abandó sense recuperació: èxit laboral o fracàs acadèmic?  

El Jeffers va arribar de l’Equador al 2001: primer ho havia fer la seva mare, i després va 

arribar ell amb el seu pare. Tenia només 10 anys, i va entrar a primària. El seu pare ha 

treballat sempre de transportista (conductor de camió), i la seva mare es dedica a netejar 

pisos particulars, i ambdós tenen alt nivell d’estudis (postobligatoris). Tot i que assistia 

regularment a classe i que no es considerava gaire bon estudiant, des de l’institut li 

recomanaven continuar estudiant, sobretot batxillerat; ell i la seva família, però, creien 

que, en cas de continuar, era millor un CFGM, ja que permetria una inserció laboral més 

ràpida. Però la inserció es va donar encara més ràpida i directa: al graduar-se de 4t 

d’ESO va trobar una feina, i no ha tornat a estudiar. Fins ha dia d’avui ha treballat com 

a repartidor a domicili, servint menjar ràpid. Cobra uns 650€/mes, per una jornada 

completa de 40 hores setmanals. A més a més, al llarg de tot aquest temps, ha tingut 

només contractes temporals. 

Els consells que donaria a l’alumnat de 4t d’ESO, si el convidessin des de l’institut, 

seria “que estudien mucho, para ser algo”. Ell, però, no creu que torni a estudiar. Li 

agradaria, algun dia, fer un CFGM d’informàtica, perquè té molta sortida, però no veu 

gaire factible fer-ho. 

No vol tornar a l’Equador, però els seus pares sí (“un par de años más y se van, quieren 

volver con la familia”); i, si ells se’n van, no sap respondre què farà ell, no ho sap. No 

pot imaginar-se com serà la seva vida d’aquí 5 anys. 
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En el cas del Jeffers s’observa com en alguns casos la inserció laboral (encara que 

precària i poc qualificada) el gran enemic de la continuïtat acadèmica. Alhora, aquesta 

relació, a vegades contradictòria entre itinerari acadèmic i laboral obliga a replantejar el 

sentit de l’èxit i del fracàs acadèmic (i fer-ho en relació a la inserció laboral), almenys 

des d’una perspectiva individual, i a curt termini. En aquest sentit, podem recalcar com 

la perspectiva biogràfica del GRET aposta pel sentit individual de l’èxit/fracàs 

acadèmic, més que no pas per una perspectiva institucional-sistèmica que només 

contempla el percentatge de graduació sobre els dispositius 

 

Jennifer: Continuïtat i recuperació: sense complir les expectatives?  

Equatoriana, va arribar al 2006, ja tard, el primer curs que va fer va ser el de 4t d’ESO. 

Primer va arribar el seu pare, després ella amb la seva mare. El seu pare actualment està 

aturat, i la seva mare és dependenta a una xarcuteria. Al llarg dels 2 anys que va estar a 

l’ESO faltava a classe de tant en tant –no molt tampoc-, i no es considera una bona 

estudiant; alhora, les dificultats amb la llengua catalana van fer que el primer any de 4t 

d’ESO no es gradués. Sí que ho va fer després de repetir. Tant ella com des de l’institut 

li recomanaven fer un GM. Però el primer any li va anar molt malament. Va suspendre. 

Faltava molt a classe, estava molt desmotivada. La seva relació amb la seva mare es va 

veure molt perjudicada.  

Ella volia treballar (de fet, tots els seus amics ja treballen). Però només ha treballat una 

mica, al llarg del curs 2008-09 (el del GM), com a camarera, els caps de setmana. Però 

es va enfadar amb l’encarregat, que la va acomiadar. Ara està insatisfeta, i busca feina 

(espera trobar-la quan s’acabi la crisi). 

Ella vol quedar-se, però el seu pare vol tornar a Equador: aquí no hi ha feina, està aturat 

des de fa massa temps. La seva mare i ella, però, encara que ell se’n torni, es quedaran: 

aquí hi ha més oportunitats de feina i d’estudis (en un futur, s’imagina estudiant un GM 

d’estètica). 

En el cas de la Jennifer, les altes expectatives familiars han anat acompanyades d’un 

pobre rendiment acadèmic (i, sovint, passivitat i desafecció escolar), fet que ha redundat 

en un empitjorament de les relacions materno-filials, fet que no fa sinó augmentar, 

encara més, el problema: la distància entre l’escola, la mare, i la Jennifer. 
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Ronald: Recuperació acadèmica: passivitat però persistència.  

El Ronald és equatorià, va arribar a l’Hospitalet al 2004, amb els seus germans, els seus 

pares ja ho havien fet anteriorment (el seu padrastre està actualment aturat, i la seva 

mare es senyora de la neteja, anteriorment treballava a l’hosteleria). Actualment viu 

amb la mare, la germana, i el padrastre (espanyol). 

Tenia 12 anys al arribar, i va matricular-se a 2n d’ESO. Quan va arribar, va matricular-

se a un centre de Cornellà. Allà va assistir a l’Aula d’acollida, on va aprendre el català (i 

de la qual “no me costó mucho, pude salir ràpido”). L’arribada a Cornellà, tot i no 

suposar cap trauma, si que li va fer “más bien es un poco de miedo, ¿no? Porque no 

sabes lo que hay, y eso”. 

Quan arribà, a març, el curs acadèmic estava molt avançat. És per això que va repetir el 

curs. Considera que va perdre, de cop, 2 cursos: la repetició però, també, en primer lloc, 

al situar-lo a 2n curs (quan, per edat, podria haver cursat, directament, 3r). Està dolgut 

amb aquella situació, considera que van ser anys perduts. 

L’any següent, però, la seva família es va traslladar al barri de la Flordia, a l’Hospitalet, 

i, així, ell s’inscrivia al IES Eduard Fontseré. 

Va ser una època de moltes repeticions, de frustració i desorientació, d’interrupcions. 

Però també es considera un estudiant aplicat, que no faltava mai a classe. Mai, però, es 

va arribar a considerar un bon estudiant.  

Al arribar al IES de Cornellà es va sentir discriminat per companys, pel fet de ser nou –

no pas pel fet de ser sudamericà-. Al Fontseré, però, sí que ha percebut amb força la 

discriminació i el conflicte, entre sudamericans, payos espanyols, gitanos, i marroquins. 

Quan estava a 4t d’ESO molts dels seus amics eren dels Latin Kings, fet que li suposava 

alguns entrebancs, sobretot perquè era la banda minoritària i perseguida, ja que la 

majoria de la zona estava en mans dels Panteres. Això va fer-lo sentir insegur. Al 

moment de l’entrevista, 3 anys després, allò queda molt lluny, i se’n ha separat, i 

considera que el conflicte s’ha apagat –o aquesta és la percepció de qui biogràficament 

se’n ha allunyat-. De totes formes, és escèptic amb les potencialitats de la mediació a 

l’hora de resoldre conflictes de barri, ja que aquella està molt focalitzada al IES. 
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Potser per això, 4t no li va anar gaire bé (“es que cuando estás en 4º es muy así: quieres 

vivir el momento”) i li van quedar 5 assignatures. Després d’un esforç final, però, va 

acabar graduant-se. 

La tutora li recomanava fer un cicle, per a inserir-se ràpidament al món laboral. I de fet, 

ell (com la majoria dels seus amics), també volia fer un GM. Però l’any següent no va 

matricular-se a res, ja que diu que es va oblidar de pre-inscriure’s a cap curs. Es justifica 

dient que en aquella època no estava gaire centrat. Va estar un any fora de la formació 

reglada, però va aprofitar-ho per fer un curset de formació ocupacional, de 80 hores, de 

comptabilitat; simultàniament, va treballar, ajudant a una dona gran, a fer les tasques 

domèstiques, ajudant-la al dia a dia (eren pocs dies a la setmana, per la tarda, alguns 

dies 3 hores, d’altres 5 hores); els diners eren per a ell, per a poder pagar les seves 

petites despeses.  

Després d’aquell any, va matricular-se, ara sí, al CFGM que oferia el mateix centre, una 

especialitat de Gestió administrativa, tot i que no li va agradar gaire la temàtica. Ara 

estudia un CFGM d’Auxiliar d’infermeria (després de treballar ajudant a la dona gran, 

va veure que era una feina que li agradava i, a part, que estava força demandada 

laboralment; tot i que dubtava entre auxiliar d’infermeria o farmàcia); el fa a un altre 

centre. Li agradaria fer-ho al Fontseré, però allà no ofereixen aquesta especialitat. 

No ha treballat mai, però això és degut a que sempre ha prioritzat els estudis. En el 

futur, vol estudiar un CFGS de “chapista”. 

Ni ell ni els seus pares volen tornar a l’Equador: tota la seva família està aquí.  

 

Carlos. Itinerari professional llarg. Persistint en l’intent. 

Nascut a Bolívia, va arribar al 2003, junt amb la seva mare (el seu pare es quedava a 

Bolívia).  

El Carlos va arribar als 12 anys, de Bolívia, i el canvi al sistema educatiu de destí no li 

va costar gaire, només una mica el català.,  

Va arribar a l’Hospitalet amb la seva mare i germans, i vivia a casa del seu avi, en un 

petit pis, al costat del metro de Torrassa. Va estar-s’hi al voltant d’un any, en el qual la 
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mare va conèixer el seu padrastre, equatorià, i tots junts se’n van anar a viure a un pis 

proper, també a Torrassa. Després d’un altre any, però, es van traslladar al barri 

barceloní de Sants, al costat del parc de Joan Miró.  

De totes formes, va repetir 3 vegades cursos d’ESO, perquè estava en “una etapa de 

rebeldía”, que qualifica d’adolescent, “del pavo”. Fins i tot en aquells moments, però, 

sempre ha tingut clar que volia continuar estudiant: “yo lo tenía claro, porque mi mamá, 

me había traído aquí, pues, yo creo que lo mínimo que se merece es que yo salga con 

unos buenos estudios. Y por eso volvía, y repetía tres veces”. 

Quan estava a Bolívia sempre havia volgut estudiar alguna cosa d’electrònica o 

d’electricitat. Per això va fer un CFGM d’electricitat. La seva mare sempre l’ha recolzat 

en aquest sentit, a ell i als seus germans: sempre l’ha animat a estudiar, a estudiar 

qualsevol cosa –això sí, si estudiava alguna cosa rendible, doncs millor- (res de 

“vel·leïtats artístiques”, somriu). 

Del sistema educatiu català troba a faltar més llibertat, el poder sortir al carrer, i també 

lamenta l’ambient mogut, i l’alumnat “revoltoso” de Catalunya (a Bolívia, l’ambient era 

més tranquil, aquí són més “diablos”). Però, en definitiva, l’escolarització a Catalunya 

és millor, sobretot per la seva superior infraestructura i material, essencial en un CFGM 

com els seu. 

Tot i que ell sempre s’hi ha mantingut al marge, li sorprèn, i rebutja, la relació 

conflictiva entre “grupitos”: espanyols, gitanos, llatins, etc. El conflicte considera que 

es va amplificar al voltant de 3r d’ESO. Ell, però, no va veure-s’hi implicat, ja que ell 

no és “si eres de los que habla, de los que están ahí, de los que dicen por ahí, a veces te 

rebotan los problemas a ti mismo”. 

La seva mare va casar-se, a l’Hospitalet, amb el que ara és el seu padrastre. El seu 

padrastre és lampista, i treballa tant en gas -sobretot-, com en electricitat i aigua. La 

seva mare es dedica a netejar domicilis privats. 

Fa poc, ve tenir una filla, fet que ha alterat la seva família, i les expectatives d’inserció 

acadèmica i laboral, tant del pare com de la mare. 

Treballa des del 2008, ajudant el seu padrastre, en les seves instal·lacions; però ho fa 

només a temps parcial, segons la temporada, segons si necessita la seva ajuda, en alguns 
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caps de setmana, etc., i cobra un sou variable que es mou al voltant dels 500 € mensuals. 

Està content amb la fenia, perquè treballa en allò que li agrada i és el sector al qual es 

vol dedicar.  

La seva inserció laboral, doncs, està força encaminada, amb el seu padrastre i la seva 

família extensa, que el recolzen, fins i tot per a establir-se com a autònom: “Sí, depende 

de cómo termine el curso y todo esto, actualmente falta un año y algo, pero igual mis 

tíos son trabajan en construcción (bueno, en gas y todo eso), y me dijeron <<nosotros 

te conseguimos todo, tú solamente estudia>>. O sea que yo creo que sí, lo más seguro 

es que autónomo. O en una empresa o autónomo”. 

Al acabar l’ESO, però, va tenir una mala ratxa, i va suspendre un parell de cops. Un cop 

va graduar-se de 4t d’ESO tenia molt clar (tant ell com l’institut) que volia fer un 

CFGM. Va començar un GM, i actualment està cursant el 2n del cicle. 

A més a més dels problemes estrictament acadèmics, també ha patit la discriminació a 

l’escola. I és que, a pesar de sentir-se sempre recolzat per l’equip docent, alguns 

companys (segons ell, “gitanos”) acusaven als sud-americans de robar la feina als altres. 

En aquestes situacions, però, pel Carlos, el millor és no fer res. 

El seu consell als estudiant de 4t d’ESO és que continuïn estudiant (com ha fet ell), i 

que no es deixin enlluernar per feines de, p.ex., paleta, per 400€ al mes: si estudien una 

mica més, poden arribar als 1000€ fàcilment. 

És impensable tornar a Bolívia. Tota la seva família està aquí, els avis, la mare i el 

padrastre i, sobretot, la seva filla. En el futur, vol estudiar un CFGM de fred i calent al 

Vilomara, si bé caldrà combinar-s’ho amb la seva dona (algun any treballa un i estudia 

l’altre; i el següent any a l’inversa).  

 

Carola María. Batxillerat lent: desorientació? 

El primer a arribar va ser el seu pare; un any i mig després arribava la seva mare; i, al 

cap de 3 anys d’arribar el pare, la Diana arribava a l’Hospitalet. El procés migratori va 

suposar canvis en les relacions familiars: “Bueno, un poco. Porque me alejé de mi 

padre. O sea, yo con mi padre, allí en Ecuador era…, éramos de arriba a abajo,  y 

ahora los dos casi no nos podemos ni ver. Tengo muchas discusiones con él. Es algo 
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muy distinto. En cambio con mi madre, estoy más cerca. O sea, allá era distinto, allá 

era más con mi padre, y aquí es más con mi madre”. 

Després de que el seu pare i la seva mare s’assentessin a L’Hospitalet (ell treballant a 

“carpintería y aluminio”, i ella és cuidadora en una residència per a gent gran), ella va 

arribar, de l’Equador, al 2003, amb 12 anys, i es va matricular a 1r d’ESO. Era una 

alumna estudiosa (tot i que recalca que no “empollona”), i destaca la seva bona relació 

amb el professorat.  

Quan va arribar a l’escola va tenir problemes. Diu que “me gustaba molestar”  i, també, 

que “muchas veces pues no, no, no me aceptaban, por ser la recién llegada, pues le 

novatada. Pues no me aceptan”. Tot i que ho desvincula del fet de ser equatoriana, ja 

que els que li feien les “novatades” eren espanyols que es duien força bé amb els altres 

llatins. El català mai va ser un problema per a ella, va tenir la sort que la van ajudar: 

“Pero yo tenía la jefa de mi madre que me ayudaba con el catalán. Porque la mayoría 

son catalanes, pues me enseñaron a leer, me enseñaron un poco de catalán”. 

L’escola catalana i equatoriana són força diferents (almenys la del Consejo Provincial 

de Pichincha, a Quito): l’equatorià és més difícil, perquè és més recte, més estricte. La 

relació amb el professorat també era diferent: “Es mucho más respeto. Más respeto que 

lo que uno tiene aquí. Porque allí al decirle al…, faltarle el respeto a un profe no 

puedes, digamos”, i això no li agrada, ja que l’afecta negativament al seu propi 

comportament: “O sea, a mi no me gusta mucho eso. Porque yo también veo que yo 

aquí me he cambiado. Muchas veces también he faltado el respeto a los profesores. Y 

eso no debe ser así”. 

Al acabar l’ESO, tot i que l’institut li recomanava continuar en la formació reglada 

(sobretot batxillerat, però també un cicle), va decidir fer un curs per a convertir-se en 

hostessa de vol (curs que va fer amb dues amigues de l’IES). 

El curs no va anar gaire bé: no estava homologat, i el títol, que era força car, no li va 

servir de gaire. Així que va tornar a l’institut, ara sí, a fer batxillerat. Després de superar 

el 1r, actualment cursa a 2n; en el futur, vol anar a la universitat, o un CFGS. Dubta, 

però hi ha dues especialitats que l’atrauen especialment: criminologia, i hostessa de vol 

(ara sí, en un títol homologat).  
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A l’escola, mai s’ha sentit discriminada per part del professorat, però sí per part 

d’alguns companys (molt pocs i, a més a més, al cap del temps, la cosa es va anar 

calmant). 

Encara no ha treballat mai, només de cangur esporàdicament –algun cop al mes-, i li 

agradaria trobar alguna feineta. No ha treballat mai; només esporàdicament de cangur, 

els cap de setmana: ho va fer per a pagar el curs d’hostessa de vol (que era d’una 

acadèmia privada) i, així, pagar-ho meitat i meitat amb els seus pares. En cert sentit, 

això fou conseqüència del desconeixement de les vies i del camp escolar: tant la poca 

utilitat del curs, i com el preu d’acadèmia privada. 

El seus pares volen tornar, estan cansats de treballar tant. Ella no sap què fer, i la seva 

decisió dependrà de la seva situació en el moment donat: “depende de si tengo trabajo o 

de si estudio, o de si no estoy haciendo nada. Si estoy haciendo algo, me quedaría 

aquí”.  

El seus pares volen tornar, estan cansats de treballar tant. Ella no sap què fer, i la seva 

decisió dependrà de la seva situació en el moment donat: “depende de si tengo trabajo o 

de si estudio, o de si no estoy haciendo nada. Si estoy haciendo algo, me quedaría aquí”. 

De fet, la seva família espera que acabi els estudis per a tornar a Equador, però ella ja 

anticipa el conflicte “Pero yo ahí sé que tendré problemas con él porque yo no me 

quiero ir todavía. Entonces (…) Yo me quiero quedar aquí, conseguir un trabajo, y 

cuando consiga dinero, luego ya sí volver a mi país (…) pero ya no para quedarme, 

sino de visita”. Tot i que és conscient que a la seva mare “No le hace gracia (…) ¡No! 

[riu]. Porque él [el pare] quiere que estemos todos juntos”.  

A l’Equador hi ha també 2 germanes: són més grans, i van quedar-se a l’Equador quan 

ella va venir a l’Hospitalet. La germana ja té un fill, i era ells qui la cuidava quan els 

seus pares ja havien vingut aquí. 

En un futur li agradaria estudia, ja sigui un CFGS, ja sigui a la universitat, les seves 

especialitats més desitjades: criminologia, o hostessa de vol. 
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Diana. Grau superior a pesar del paternalisme del paradigma del dèficit. 

Va arribar el 2007 del Perú, amb 15 anys, a fer 3r d’ESO. Els seu pare i la seva mare ja 

havien arribat prèviament: ell treballa la construcció i ella és xarcutera del Caprabo. 

A l’Aula d’acollida va estar-hi al voltant de 3 mesos: considera que massa pocs, però la 

van treure perquè, suposadament, ja sabia suficient per a incorporar-se a l’aula 

ordinària. 

Està molesta pel paternalisme i cert menyspreu, encara que ben intencionat, des del qual 

es tracta l’alteritat: “Hombre, yo me desubiqué un poco. Porque, por ejemplo, aquí, yo 

que sé, cuando tu llegas, piensan que no sabes. Y entonces te ponen a hacer sumas y 

restas. ¡Eso en 3º [de ESO]! Y entonces, claro, te ves tú como qué, como si tú no 

supieras nada. Y, porque claro, yo por ejemplo allá [en Perú], yo no hacía ni sumas ni 

restas, porque hacía, porque estaba haciendo, hice 2º, y había hecho los logaritmos. 

Cosa que aquí han hecho a mates, pero después (…) Y claro, ahora ya he perdido los 

conocimientos que yo tenía, de mates por ejemplo, porque no los he hecho aquí. Y 

claro, como que tú no practicas, pues se te olvida. Y claro, cuando llegas te ponen a 

hacer sumas y restas, y te quedas un poco cómo: <<vale>> [riu]. Y nada, pues, yo que 

sé: porque es como si, este, te tratan así como si no sabes, porque aquí sí que es verdad 

que, tal vez, haya alguien de educación un poco [pausa] bajo, pero no tanto como se 

piensan”. 

Ella creu que el nivell a Perú és superior, sobretot les matemàtiques. L’Aula d’acollida 

estava conjuntament amb molts altres alumnes sud i centre americans, però també un 

número important de marroquins; es pregunta què tenen a veure aquestes 

problemàtiques. 

Una cosa que li molesta molt és la relació entre alumnat i professorat. Es queixa perquè 

aquí el professorat s’ho pren tot a “cachondeo”, i això fa que ningú no els respecti. 

Alhora, considera que va tenir sort d’arribar a 3r d’ESO, i no a 4t, perquè així va poder 

tenir temps d’assentar-se abans de la divisió per nivells de 4t, on ella anava amb els 

bons: 4t A 

A l’ESO suspenia força, i no entenia gaire res. A pesar d’això, des de l’IES li van 

recomanar continuar estudiant batxillerat, i, a pesar de que ella es debatia entre 
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batxillerat i cicles (que l’atreia més), va decidir optant per batxillerat. La seva mare 

també insisita molt en que ella havia de fer batxillerat. 

Va fer el batxillerat humanístic, perquè inicialment volia anar a la universitat a fer 

disseny. Però quan va saber que es podia fer un CFGS de disseny, va decidir matricular-

s’hi. 

Un cop acabat el batxillerat, es va matricular a un CFGS de disseny. Tot i que mai ha 

treballat (encara no vol fer-ho, està estudiant i no busca feina), s’imagina que en un 

futur proper treballarà en el món del disseny.  

No ha treballat mai. No vol compaginar-ho amb els estudis, que són la seva prioritat. 

Potser algun estiu comença a enviar currículums a tendes, per tenir una mica de diners 

per gastar en els seus capricis: roba, sortir, etc. 

Coneix remotament a persones que han estat en bandes. Però això era fa temps, a 4t 

d’ESO. Ella sempre s’hi ha mantingut al marge. No ha tingut cap experiència de 

discriminació del professorat. De l’alumnat –i de gent de fora de l’IES-, en canvi, 

només recorda els “comentaris típics”: sobre el color de la pell. I, tot i que no passa, res, 

“uno se debe sentir mal” quan li passen aquestes coses. És possible que existeixi la 

discriminació laboral (“por lo que se ve en la tele, o en las noticias”), tot i que ella ni el 

seu entorn més proper l’hagin viscuda mai en primera persona. Però, què s’hi pot fer? 

Poca cosa: “Sí, pero hombre, tampoco lo que vas a hacer es echarte para atrás. Cuando 

hay discriminación, pues yo qué sé, lo único que puedes hacer es, o sea, por cambiar se 

podría cambiar, pero yo, o sea, tú misma no puedes hacer nada. Lo que hace la gente 

es así, o sea”. No pots fer-hi res. 

Ella es vol quedar a L’Hospitalet: té tota la seva vida aquí; i és per això que els seus 

pares es quedaran, perquè saben que ella no marxarà.  

 

Daniel Newton: La via noble: Universitat com a arma compensatòria 

El Daniel Newton va arribar amb 13 anys, a 2n d’ESO. Primer va arribar el seu pare; i, 

5 anys després, ho va fer ell amb la seva mare i germans. Tampoc va ser un canvi 

traumàtic; sí que ho va ser, però, per a la seva germana: “Yo creo que los primeros días 

es un poco raro, ¿no? Aparte yo tenía doce años nomás, no era muy experimentado 
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tampoco. Por ejemplo a mi hermana le costó mucho: se encerraba en el cuarto, no 

salía, la costaba abrirse, ¿no? A mí, por ejemplo, no”. 

Al arribar, s’imaginava que l’escola catalana seria súper difícil: “Yo me imaginaba que 

el colegio iba a ser súper difícil y tal. [pausa] No sé, me lo imaginaba más como un 

colegio de [pausa] como de éstos que ves en la tele, ¿no? Qué [los alumnos] son muy 

listos y van súper con traje, ahí todos, así. Pero no, llegué aquí y me encontré con un 

personal que va ahí vestido muy raro, vestidas muy raras, que no estudian, que les 

gritan a los profesores. Eso me pareció un poco raro, ¿no?”. També li van sorprendre 

molt les relacions amb el professorat, mancades de respecte, i que podien arribar a 

l’insult o a l’agressió quasi física –llançar-los-hi coses-. Això deriva en una manca 

d’autoritat preocupant, i de la qual sembla que el professorat hi col•labori gustosament 

(a l’institut mai s’expulsa ningú). La llibertat està bé, com a principi teòric, però a la 

pràctica, “El profesor da la mano pero el alumno te coge del brazo”, un excés de 

confiança. Això fa que molts sudamericans que abans eren bons estudiants, quan arribin 

a Catalunya es relaxin. Admet, però, que la seva lectura pot ser esbiaixada, ja que els 

seus origens educatius equatorians es remunten a un estricte col·legi concerta, el 

Sebastián de Buenalcázar. 

Això va contribuir a que el primer any que va cursar a l’Hospitalet fos un an y difícil. 

Però el que li va costar més va ser el català, el desconeixement del qual el desorientava 

profundament.  

Quan l’Edison va acabar 4t d’ESO tenia claríssim que volia estudiar batxillerat. Veia 

cicles com un nivell més baix, i, sobretot, la seva meta sempre havia estat arribar a la 

universitat. Els seus pares també li recomanaven continuar batxillerat, i també, els seus 

tutors, basant-se en les seves notes: “los tutores se basan en las notas. Te dicen: <<Tú 

tienes buenas notas, tienes capacidad de hacer bachillerato, pues haz el 

bachillerato>>. Ahora [riu], si tienes unas notas regulares o muy regulares, te dicen: 

<<O quieres repetir 4º [de ESO] y vuelves a recuperar el tema, y te lo aprendes bien, 

para que en bachillerato tengas un nivel bueno, o haces los ciclos, que es más rápido y 

más…[pensa] no sé>>”. 

Volia estudiar a la universitat, alguna cosa que no fos massa teòrica; per exemple, el 

caràcter excessivament d’informàtica li va fer rebutjar matricular-s’hi. 
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Té dos germans: una de més petita, que està fent l’ESO al mateix IES que ell; i un de 

més gran, que està estudiant un CFGS (i va ser dels qui més li va recomanar que per res 

del món no fes un cicle, sinó que accedís a batxillerat). 

No treballa, ni li interessa fer-ho. De fet, fins fa poc creia que l’edat mínima per 

treballar a l’Estat espanyol eren els 18 anys, amb la majoria d’edat. 

S’ha mantingut al marge dels conflictes interètnics. Tot i que sí que ha tingut por en 

alguns moments: “Pues [pausa] a ver [riu]. Yo creo que sí [que me he sentido 

inseguro], porque aparte yo vivo ahí, al lado, justo a los Bloques [Florida], que es 

donde están concentrados los gitanos. Y yo creo que un poco de miedo sí que daba 

algunas veces. Pero [pausa] a ver, no sé. [pausa] A mí tampoco me importaba. Porque 

yo siempre he tenido la idea de que no me gusta la violencia entonces, si me vienen a 

molestar, y luego yo paso de ellos, y luego ellos siguen, me tendré que defender, 

también [pausa]. Pero no, que no, yo soy pacifista. Entonces no les daba importancia”.  

Creu, alhora, que existeix un racisme subtil, que no s’expressa obertament, sinó de 

forma latent. Però no és quelcom que es pugi o s’hagi de combatre políticament. El que 

cal fer és “Yo tengo la idea que si soy algo, si soy bueno en algo y lo puedo demostrar, 

ésa es mi arma. Yo tengo que ser bueno en alguna cosa. Y demostrarlo. Si no lo soy 

[bueno en algo], y me discriminan, yo lo tomaré cómo que es culpa mía, porque yo no 

soy bueno en eso, y él es mejor”. És a dir, aquesta arma pot ser el títol universitari. Si 

no té aquesta arma, però, “a trabajar a algún lugar en dónde sé que voy a trabajar por 

ejemplo de peón, o de reponedor, y donde sé que mi jefe es mejor, que mi jefe es 

español, se que mi jefe me va a discriminar, pero yo sé que no tengo nada, que yo he 

entrado ahí porque no he estudiado nada, sé que me va a discriminar. Y yo no me lo 

tengo que tomar, no a bien, pero tampoco a mal, tengo que estar neutral. No puedo 

alzarme para decirle que no me discrimine, porque yo sé que es mi culpa: no haber 

estudiado, no haber hecho algo bien, para poder ser mejor que él, que mes está 

discriminando. Ésa es mi idea”. És a dir, una estratègia de compensació, de caràcter 

més aviat individual, i segons com, passiva. 

Actualment, s’està “armant”, tot preparant-se pel mercat laboral, i està estudiant una 

enginyeria a la UPC. Té bona combinació amb metro, i és el que sempre havia volgut 

fer. 
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Els seus pares volen tornar a Equador, “Es que [pausa]. Si, porque mis padres tienen 

como cuarenta años y han pasado la mayor parte de su vida allá. Entonces allá tienen 

todo: sus padres, sus amigos, todo. Entonces ellos tienen la idea de ganar dinero aquí y 

llevarlo allá, para poder vivir allá [pausa]. Es que no les gusta vivir aquí”. Però ell no 

hi vol tornar. En cas d’haver de marxar de l’Hospitalet, però, no voldria tornar a 

l’Equador, sinó anar a d’altres països, com els EUA (“el típico país de un 

latinamericano”, diu rient), però també a Alemanya o a Anglaterra. 

 

3.3. Alguns mecanismes explicatius. 
 

Un cop descrits els itineraris i trajectòries, a continuació aprofundirem en els 

mecanismes que els expliquen. Al fer-ho utilitzarem la distinció d’Ogbu (1991, i 2003) 

entre comunitat (específicament, ètnia) i sistema (específicament, escola).  

Els elements ètnics o comunitaris fan referència a com l’ètnia s’aproxima, es relaciona, 

amb l’escola i les trajectòries escolars. Considerem els més rellevants: 

 Procés migratori. Tant: (a) Les problemàtiques educatives associades al procés 

migratori. Com, també, (b) les possibles convergències i divergències entre les 

expectatives escolars, com a fruit del procés migratori familiar. 

 Les estratègies escolars, caracteritzades segons la identitat expressiva i cultural, i 

emmarcades en un model d’assimilació donat. 

 Les estratègies laborals, basades en la percepció de l’estructura d’oportunitats 

desiguals, i que plantegen un mecanisme dicotòmic: compensació i replegament. 

 La relació entre majoria(es)-minoria(es): des del conflicte fins a l’harmonia, i la 

percepció –o no- de discriminació, tant a l’àmbit laboral com escolar. 

 El valor de l’escola catalana (comparada amb la d’origen), i el valor de les seves 

vies –sobretot, GM i batxillerat-. 

Els elements sistèmics fan referència a com l’escola es relaciona amb ètnia, a través de 

les seves diferents disposicions institucionals, legals, de cos docent, etc.: 

 La segregació escolar, tant interna com externa, vista pels seus protagonistes. 
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 El tractament de la diversitat: (a) el paper de les aules d’acollida, i (b) l’efecte 

Pigmalió. 

 

3.3.1. Migracions: caracterització; problemàtiques escolars; i 

expectatives paterno-filials. 

 

El procés migratori és important a dos nivells bàsics en relació a les trajectòries dels 

nouvinguts. En primer lloc, perquè les diferències entre el sistema cultural, d’origen i 

destí, d’allà i d’aquí, generen un xoc a diferents nivells: lingüístic, curricular, i de 

pràctiques pedagògiques, a “grosso modo”. I, en segon lloc, perquè les característiques 

familiars del procés migratori generen també unes expectatives de mobilitat social 

ascendent de caràcter transgeneracional, és a dir, que els progenitors dipositen en 

fills/es, i això té fortes conseqüències. 

Per a fer un anàlisi més profund d’aquests dos aspectes prèviament comentats, a 

continuació mostrarem: (1) caracterització de les migracions: context del reagrupament 

familiar; (2) problemàtiques educatives –amb una lectura no mecanicista-; i (3) 

importància del procés migratori familiar en la convergència i divergència 

d’expectatives paterno-filials. 

 

Caracterització de les migracions: context del reagrupament familiar. 

 

La recerca (realitzatada sobretot a un IES públic de l’Hospitalet, de dimensions petites, i 

situat en un barri popular) ha estat el marc en el que hem analitzat aquestes noves 

migracions, de caràcter extra-estatal. Val la pena destacar que han estat joves 

pertanyents a la generació 1’5 (més que no pas a la 1a, o a la 2a generació), arribats 

posteriorment al 1997. La generació 1’5 es caracteritza pel reagrupament familiar, per la 

seva inserció en un entorn acadèmic-formatiu (en contraposició amb la generació 1, que 

protagonitza la migració, i s’inserta en un entorn laboral). Un entorn, però, del qual 

desconeix els codis, ja que té com a origen un sistema educatiu distint (fet que la 

diferencia, doncs, de la generació 2, nascuda en destí). 
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A continuació, desgranarem més específicament aquests resultats, a partir sobretot de 

l’enquesta realitzada. Com dèiem, l’anàlisi de la població assistent a l’IES era 

fonamentalment nascuda fora de l’Estat espanyol (28 casos, un 78%), mentre que tan 

sols un 22% havia nascut a Barcelona i l’Hospitalet (8 casos), i cap dels/les 

enquestats/des havia nascut a Catalunya o a Espanya. L’origen familiar dels/les 

enquestades se situa en el marc de les noves generacions, extra-estatals i extra-

comunitàries, fonamentalment (en contraposició a les velles migracions, procedents del 

sud d’Espanya), i a partir de la qual els centre i sud americans composen una majoria 

tant dels estrangers com del conjunt de l’institut. Aquest fet contrasta amb el naixement 

de pares i mares, que sí que provenien de les migracions espanyoles (3 casos, nascuts a 

Andalusia i a Castella la Mancha). 

La cohort analitzada forma part, doncs, d’aquestes noves migracions extra-estatals. I són 

tant recents que a penes ens hem trobat amb 2nes generacions. Només en 1 cas en que 

l’ego havia nascut a l’Hospitalet els seus pares havien nascut a l’estranger; es tracta, a 

més a més, del cas d’un noi d’ascendència marroquina, amb un pare i mare immigrats fa 

molt de temps. Aquest fet ens permet introduir la comparació entre l’antiguitat de les 

velles migracions sobretot marroquines, davant de les noves migracions, procedents en 

major mesura de centre i sud Amèrica (Moreno i Samper, 2009). 

De totes formes, més enllà de la categoria estranger, que oculta tantes diferències 

internes, val la pena aprofundir en les nacionalitats. Dels 28 nois/es estrangeres (29, 

incloent-hi les 2nes generacions): en 25 casos eren centre i sud americans, que eren 

majoria tant entre els nouvinguts (25/29, 86%), com entre el conjunt de l’alumnat 

(25/36, 69%). Si analitzem la nacionalitat dels centre i sud americans, hi trobem 11 

equatorians (38% dels nouvinguts –amb 2nes generacions incloses-, i el 31% del total), 

6 bolivians (21%, i 17%, respectivament), 3 provinents de la República Dominicana 

(10%, i 8%), 2 de Perú (7%, i 6%), i un de Santo Domingo i, Colòmbia, i Hondures 

(3%, i 2%). 

En aquest sentit, els centre i sud americans constituïen el grup majoritari del centre. Val 

la pena destacar la resposta d’algun alumnat autòcton davant d’aquesta nova realitat (la 

sorpresa –i molèstia- de ser minoria), que pot generar frustració. P.ex., la Patrícia, relata 

la seva sorpresa al arribar al IES analitzat: “Pero al llegar aquí eras a lo mejor cuatro 
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españoles y todo lo demás extranjeros, y se te hacer raro, ¿no? Además no hay, no hay 

buena relación. No sé, porque son un poco diferentes. Por algunas cosas.”. 

 

Dels 25 centre i sud americans, la gran majoria ha arribat a través del reagrupament (22 

casos, 88%), i només uns pocs han protagonitzat en primera instància el procés (3, 

12%). Alhora, es constata una feminització del flux, i que és la mare qui inicia aquest 

procés. Aquesta feminització ha estat a bastament constat per múltiples autores, p.ex.: 

Sassen (2003), Pedone (2003, 2004, i 2006), i Parella, 2003): 

Taula: moment i familiar del procés migratori. Alumnat centre i sud americà.  

Total 

25 (100%) 

1r moment 2n moment 

Progenitor(s) sense ego: 22 (81%) 

 

Mare: 10 (40%) 
Ego: 5 (20%) 

Ego i pare: 5 (20%) 

Pare: 4 (16%) 
Ego: 2 (8%) 

Ego i mare: 2 (8%) 

Mare i pare: 8 (32%) Ego: 8 (32%) 

Ego: 3 (19%)     

Font: elaboració pròpia a partir de l’enquesta. 

El reagrupament familiar (i, per tant, la generació 1’5) està augmentant la seva 

importància relativa en el conjunt dels immigrats a Espanya. De fet, el reagrupament 

familiar era un dels motius del trasllat més importants, segons la “Encuesta Nacional a 

Immigrantes” (INE, 2007): en 1.451.950 casos (el 16.5%) d’Espanya, i 308.299 a 

Catalunya (17.1%). 

Si seguim la tipologia de Samper i Moreno (2009), podem establir 3 etapes migratòries 

recents: pre-1997, 1997-2001, i 2001-2007. Majoritàriament, l’ego va arribar al llarg del 

període 2001-2007 (21 casos, el 84%). Aquest període 2001-2007 és el de la màxima 

expansió dels fluxos, i on les migracions provinents de sud Amèrica són les més 

predominants (gràcies als equatorians i als bolivians –fet que es correspon amb les 

dades de la recerca realitzada-). 

La mostra observada, doncs, coincideix tant en l’arribada de centre i sud americans 

(sobretot, també, equatorians i bolivians), com, també, en la pèrdua percentual del 

contingent marroquí (antigament, hegemònic al centre; veure, p.ex, Pàmies 2004). 
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En aquest sentit, existeix la possibilitat d’un diàleg entre nivells d’explicació, en relació 

al conflicte majoria(es)-minoria(es). Així, l’explicació presentada a través de l’anàlisi 

qualitatiu, sobre la configuració específica del conflicte (valoracions, causes, efectes, 

etc.) té el seu correlat, també, en les tendències demogràfiques a nivell agregat 

macroestadístic. La narració, en ambdós casos, parla d’una primera hegemonia 

marroquina: demogràfica, i socialment; la primera a consolidar-se, familiarment, i en 

l’imaginari col·lectiu (també en forma d’estereotips estigmatitzadors); i, també, la més 

arrelada històricament i la que, com a la mostra, comença a presentar de forma més 

habitual segones generacions. I, posteriorment, l’aparició d’una nova migració, la centre 

i sud americana, que superarà -en alguns llocs- a la marroquina, fet que, a nivell concret, 

pot anar acompanyat d’una progressiva reemplaçament físic simbòlic en alguns espais: 

del IES, del barri, etc. 

 

 

Aquesta generació 1’5, a diferència de la 1a generació, ha establert forts vincles, 

emocionals, educatius, i incipientment laborals amb la societat d’acollida. Això explica 

perquè la majoria dels/les enquestats/des volen quedar-se a l’Hospitalet, i com, en 

contraposició, les progenitors en alguns casos mantenen vigent la idea del retorn. 

En el cas que els fills/es enfrontats al dilema del retorn dels progenitors, 

abassegadorament opten per quedar-se al destí. Vàries eren les raons esgrimides per a 

fer-ho: en primer lloc continuar la carrera, sigui aquesta acadèmica o laboral (i només 

en el cas de ni treballar ni estudiar es plantejarien el possible retorn). A l’Hospitalet de 

Llobregat, diuen, hi ha més oportunitats vitals. Però hi ha un segon element: la 

socialització, els costums apresos, l’arrelament (i, en negatiu, en paral·lel, el trasbals i 

trauma que pot suposar tota migració, i que implicaria el retorn). 

Els progenitors, aporten tant raons per a romandre a l’Hospitalet, com per tornar al lloc 

d’origen. Els motius per romandre passen, sobretot, per qüestions laborals i 

econòmiques (la necessitat d’enviar remeses de diners; el treball), familiars (la família 

està tota al destí), i de socialització (l’arrelament, l’acostumar-se al destí). Els mateixos 

aspectes, en clau negativa, serien els esgrimits pel retorn, i destaca sobretot l’aspecte 

laboral. En alguns casos, el detonant seria el final de la vida laboral, la jubilació; en 
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d’altres l’excés de treball, l’explotació, i l’estrès, o, en contraposició, l’absència de 

treball i la situació d’atur de llarga durada (i en aquest últim cas, tot sovint implicaria 

només el retorn d’uns dels dos cònjuges, el que no treballa, mentre que l’altre romandria 

al destí). 

De fet, l’informant privilegiat del Centre d'informació per a treballadors i treballadores 

estrangers (CITE, de Comissions Obreres, CCOO), comentava sobre l’augment del 

immigrants retornats amb la crisi econòmica: “¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Llegan, el 

último año están llegando muchísima gente que dice: <<mira, aquí no hay trabajo, no 

hay nada>>, hasta tal punto que algunos incluso renuncian a la nacionalidad (…) 

algunos renuncian a la nacionalidad española. Se les concede, pero dicen, <<no la 

quiero, no necesito nada, me largo>>. Porque tanta imposibilidad de trabajar, pues, 

tanta miseria en el trabajo, pues, <<me marcho>>”. 

Ara bé: la voluntat de retorn es convertirà en un projecte de retorn? És el dilema entre el 

projecte provisional i definitiu, la ambigüitat i contradiccions entre projectes, discursos, 

i comportaments reals; entre el origen mitificat, però que es va difuminant en la mesura 

que la socialització –pròpia i dels fills/es- es produeix al destí. El mite del retorn pot 

existir, però més com a mite que com a retorn, com diu Carlota Solé (Solé, 1983, i 

també a Delgado (coord.) 1997). En el nostre cas, però, la crisi econòmica ha fet créixer 

el retorn, que s’ha materialitzat en dues ocasions. 

En qualsevol cas, però, sembla que el retorn –com el projecte migratori- es donen i es 

decideixen tenint en compte el marc familiar (i per tant, la situació dels progenitors en 

destí, o, també, la de la resta de la família en origen o destí), no tant sols la situació 

concreta de cada individu. A la entrevista amb la Julia, li vam preguntar si la seva 

família havia pensat en retornar a Equador, i ella va respondre afirmativament, però 

subordinant la decisió familiar a la seva trajectòria acadèmica: “Sí, sí. Es más, nos lo 

estamos planteando este año ya, cuando yo acabe. Porque depende, la decisión 

depende de si yo entro a la selectividad. O sea, si yo apruebo la selectividad nos 

quedamos, y si no, pues nos vamos”. Ara bé, això no vol dir que tota la família estigui 

d’acord amb la decisió a prendre, sinó que poden haver-hi divergències. És el cas de la 

Diana Carolina, qui, a la pregunta de si ha pensat retornar afirma que el seu pare vol 

que acabi els estudis i, un cop acabats, retornar a Equador, però  “yo ahí sé que tendré 

problemas con él porque yo no me quiero ir todavía. Entonces (…) Yo me quiero 
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quedar aquí, conseguir un trabajo, y cuando consiga dinero, luego ya sí volver a mi 

país”, tot i que reconeix que ni a la seva mare ni al seu pare els hi fa cap gràcia perquè 

implicaria el trencament familiar. 

 

Context social, familiar i de classe. 

Després d’analitzar el procés migratori, i de la possiblitat del retorn, a continuació 

analitzarem el context social, familiar i de classe, en el que s’han donat les trajectòries 

dels/les enquestats/des. L’objectiu serà realitzar el sumatori (Bonal, 2003), o les 

configuracions d’Elias: la relació entre procés migratori i ètnic, i característiques 

familiars, socials, i de classe. 

Podem començar l’alt nivell d’estudis dels progenitors centre i sud americans, en 

contrast amb els autòctons: 

Taula: nivell d’estudis, pares i mares, segons origen. 

 Pare Mare 

 
C

ap 

Prim

aris 

Secund

aris 

Super

iors 

Altr

es 

(*) 

Tot

al 

C

ap 

Prim

aris 

Secund

aris 

Super

iors 

Altr

es 

(*) 

Tot

al 

Barcel

ona 
1 4 0 1 0+1 7 1 4 1 1 0+0 7 

Centre 

i sud 

amèric

a 

0 6 4 4 7+4 25 0 8 6 7 1+3 25 

Total 3 10 4 5 8+5 36 4 12 7 8 1+4 36 

* = Altres (no hi és; mort; no conegut; etc.) + Ns/Nc 

Font: elaboració pròpia. 

 

Aquestes dades no són noves, i poden ser contrastades amb algunes de caràcter més 

general (tot i que amb l’inconvenient de referir-se genèricament a immigrants o a 
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estrangers), com les de la “Encuesta nacional de immigrantes” (INE, 2007), o les de 

l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (Alarcón, 2010): 

 

Taula: immigrants ocupats, amb més de 3 anys de residència, segons nivell d'estudis 

finalitzats. Catalunya, 2007. 

No té (o no sap si té) estudis 58.138 12,2% 

Té estudis, però no sap quins estudis té 5.437 1,1% 

Sense estudis formals, o sense haver cursat estudis d'educació primària 268 0,1% 

Educació primària incomplerta 6.601 1,4% 

Educació primàra 50.119 10,5% 

Primer cicle d'educació secundària 67.506 14,1% 

Segon cicle d'educació secundària 175.563 36,8% 

Primer cicle d'educació terciària 96.834 20,3% 

Segon cicle d'educació terciària 17.245 3,6% 

Total 477.711 100% 

Font: Encuesta nacional de immigrantes; INE (2007). 

 

Taula: Població de 16 a 34 anys segons nivells d'estudis acabats per lloc de naixement. 

Catalunya, 2006. 

Nivell d'estudis Nascuts a Espanya Nascuts a l'estranger Total 

Sense estudis 0,6% 7,5% 1,7% 

Estudis primaris 21,7% 29,4% 23,0% 

Estudis secundaris 51,8% 48,2% 51,3% 

Estudis superiors 25,8% 14,8% 24,1% 

Total 100% 100% 100% 

Font: Alarcón (2010: 107), elaboració pròpia a partir de l'ECVHP, 2005-2006 

Com dèiem, però, cal tenir en compte, però, la gran variabilitat en funció del país i del 

sistema educatiu en origen (Alarcón, 2010), mantenint-se grans diferències entre els 
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perfils que presenten els immigrants llatinoamericans, europeus i magrebins (Samper i 

Moreno, 2009), on aquests últims presenten les menors taxes d’escolarització i el menor 

nivell educatiu assolits. 

 

Alhora, a partir de les dades de l’enquesta, podem centrar-nos en l’assoliment laboral 

dels progenitors dels nouvinguts. Destaquen tant l’alta taxa d’activitat, com la 

concentració majoritàriament en el sector terciari, molt més en les dones que en els 

homes, però. 

 

Taula:  activitat i sector d’ocupació dels pares. Alumnat d’ascendència centre i sud 

americana. 

Pare Mare 

Situació Activitat Sector Situació Activitat Sector 

Present = 

15/25 (60%) 

Actiu = 

12/15 

(80%) 

Secundari = 

1 (6%) 

Present  = 24 

(96%) 

Actiu = 

22/24 

(91%) 

Secundari = 

0 

Construcció 

= 2 (14%) 

Construcció 

= 0 

Terciari = 8 

(53%) 

Terciari = 21 

(95%) 

Ns / Nc = 1 

(6%) 

Ns / Nc = 1 

(5%) 

Inactiu = 

3/15 

(20%) 

Atur 

Inactiu = 

2/22 

(9%) 

Treball 

domèstic 

Altres (*) = 10 (40%) Altres (*) = 1 (4%) 

Total = 25 (100%) Total = 25 (100%) 

* = Altres és mort; no emigrat; desaparegut i no conegut; etc. 

Font: elaboració pròpia. 

 

En general, com recorda Luis Garzón Paola García (2008), la incorporació dels 

llatinoamericans (com, en general, del conjunt dels immigrants) es dona en els sectors 
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econòmics menys regulats amb una major demanda de mà d’obra barata i no 

qualificada, com el turisme i la restauració, el servei domèstic, o la construcció. 

Elements tots ells presents en la mostra analitzada. 

La divisió per gènere és clau (Sarai i Moreno, 2009), hi ha una diferència fonamental en 

la inactivitat masculina i femenina: la primera equival a atur, mentre que la segona pot 

ser dedicació exclusiva a les feines reproductives de la pròpia llar. 

De fet, aquestes dades es corresponen amb l’alta taxa d’activitat femenina registrada per 

la “Encuesta Nacional a Immigrantes” (2007), on les dones d’Amèrica llatina, entre els 

anys 2005-2009 presentaren una taxa d’entre el 77-81%, menor que la d’homes 

llatinoamericans (88-87%), però superior a la d’homes espanyols (67-66%) i molt 

superior a la de dones espanyoles (46-51%). Veiem, doncs, la combinació de factors 

tant de gènere com migratoris en aquesta taxa d’activitat laboral. 

L’àmbit laboral ha estat també força diferenciat segons gènere. En el cas de les mares 

destaquen les feines relatives a la neteja (ja sigui a empreses, administracions públiques, 

o domicilis privats): 10 casos, el 45%. És un element ja conegut, i a bastament explicat, 

p.ex., per Saskia Sassen (2003), entre altres. Val la pena destacar, però, la gran 

diferència entre la ocupació de les mares, i la de les filles, amb una disminució 

important del sector neteja en les segones, fenomen també apuntat en d’altres recerques 

(Merino, i Termes, 2011). 

Centrant-nos en la categoria laboral, seguint la tipologia de Golthorpe (1980), dues 

lectures bàsiques: la situació en la classe obrera (treballadors manuals qualificats i no 

qualificats, 8/15 casos en el cas dels pares, i 21/22 en el de les mares), tant en homes 

com en dones. Però, també, una major concentració de les dones en els estrats menys 

qualificats.  

 

Problemàtiques educatives dels nouvinguts. 

 

Com dèiem, la recerca ha mostrat una generació 1’5: una generació arribada a través del 

reagrupament familiar, i que arriba a un nou sistema educatiu.  
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Seguint les dades de l’enquesta, el primer curs al sistema educatiu català és, en gran 

majoria, l’ESO (18/25, 72%): 10 al 1r cicle (7 a 1r d’ESO, i 4 a 2n: el 44%), i 7 a 2n 

cicle (3 a 3r, i 4 a 4t: 28%); i 7 van incorporar-se a primària o abans (28%).  

Com dèiem, aquesta arribada a un nou sistema educatiu pot anar acompanyada de 

problemes acadèmics.  

Aquest és un element que també aparegué als aspectes qualitatius de la recerca. I, si bé 

era clar que existien problemes, no era tant clar ni quins eren ni com resoldre’ls. Diu la 

tutora d’ESO: “hi ha nanos que pateixen dol migratori. Es veu, i se sap. I fins i tot 

s’arriba a tractar. Perquè el dol migratori existeix. Com tractar-ho? No ho sé, això 

generalment, en casos molt, molt clars, acostuma a tractar-ho el Departament 

psicopedagògic.”. 

En aquest sentit, destaca que al preguntar als/les enquestats/des pels seus problemes 

acadèmics al suspendre l’ESO (amb resposta oberta), tot sovint apareixia el fet 

migratori i, com a corol·lari, la llengua catalana (específicament, en 5 dels 7 casos que 

suspengueren l’ESO s’al·legà a aquestes qüestions). 

Aquestes dades coincideixen amb les hipòtesis del marc teòric (p.ex., OCDE, 2000; 

Carabaña, 2006). Ambdues fonts, marc teòric i recerca, assenyalen els 3 problemes més 

importants: el català; el currículum previ; i les pràctiques pedagògiques del centre (o, dit 

d’una manera àmplia: distància cultural, i desinformació dels codis de la institució; 

Bonal, 2003).  

En els 3 punts es produeix un xoc entre l’escola en destí i en origen, aquí i allà. En 

l’últim punt, però, s’hi afegeix un element de difícil explicitació, que passa per la 

diferència entre les pedagogies visibles en origen, i les pedagogies més invisibles en 

destí; l’element més simptomàtic d’aquestes diferències passa per l’autoritat del 

professorat, i la relació d’aquest amb l’alumnat.  

 

El qüestionament de l’autoritat del professorat és una de les coses que més sorprenen de 

l’escola catalana. Diu l’Edison: “En los colegios en que yo he estado respetas al 

profesor o el profesor [fa petar les mans] toma medidas. (...) ¡Uf! Es que aquí es muy 

[pausa] como decir [pausa] hay mucha libertad. El profesor da la mano pero el alumno 
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te coge del brazo. Y eso es muy [pausa]… Luego el alumno coge demasiada confianza, 

no sé, toma demasiada confianza, y se cree que el profesor es una persona cualquiera, 

y que puede insultarle, decir cosas, y así. ¡Algunos les tiran cosas! Y eso es [pausa, 

bufa] súper raro”.  

Els nouvinguts acaben incorporant-se a aquest nou model relacional. Diu la Jeremy: 

“Allá hay más respeto y aquí la gente pues no respetan a los profesores. Es más, te lo 

contagian. Yo por ejemplo, te lo contagian porque, porque tú ves una persona que está 

hablando [pausa] a ver que le está hablando como si fuera una persona de la misma 

edad a un profesor, y el profesor no dice nada, además se ríe, le sigue la corriente, y tú 

dices: <<¿yo porque le tengo que respetar?, si él no le dice nada, es más, le cae 

bien>>. El pasar de hablar de usted a un profesor a hablar de tú: yo no le hablo de 

usted a casi ninguno, a casi ningún profesor, excepto alguno que…, ahora les hablo de 

tú y de nombre. Que no hay mucha diferencia, pero…”. Afegeix la Nadia: “los 

profesores, yo que sé, pues se lo toman un poco a cachondeo, porque ves que, como 

todo el mundo pues cómo, como quien dice, eran más, tenían más, te tomas a los profes, 

no los respetas tanto, o si ves que nadie los respeta, pues tu también haces lo mismo a 

veces, ¿no? En cambio allá, tú faltarle el respeto al profe no puedes, y tampoco no 

quieres. Porque, yo que sé, porque te mandan, te votan del colegio, o yo qué sé, pero 

vamos, que no se ve. En cambio aquí tú ves, yo qué sé, que uno lo podía mandar a todos 

los lugares al profe, y el profe se quedaba igual. Y no decía nada. Y pues veías, a veces 

tú pues hacías lo mismo”.  

Ara bé, aquesta diferència en les relacions alumnat-professorat, un cop superat el xoc 

inicial, són valorades ambivalent. De forma oposada a la valoració de l’Edison, diu la 

Júlia: “Yo creo que el respeto no se basa en el tratar de usted, sino que hay otro tipo de 

respeto. Puedes respetar de una manera diferente. No sé. Tutearte con alguien no 

quiere decir que le faltes al respeto, sí que es verdad”. 

 

Pel que fa a les problemàtiques lingüístiques, destaca en el col·lectiu de centre i sud 

americans les dificultats amb el català. Segons la tutora de GM i GS: “Clar, tenien 

moltes dificultats quan, sobretot, la llengua, la llengua. Català l’entenen, perquè 

tothom ha estat a l’Aula d’acollida, i això es pot dir que és una experiència important. 
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El tema de les Aules d’acollida ha estat molt important realment. Però a l’hora 

d’expressió en català, a la majoria els hi costa molt”. 

 

Aquests elements poden anar acompanyats, com veurem més endavant, d’altres 

aspectes, com ara la jerarquització de l’alteritat: és a dir, en la forma en que les 

diferències culturals són interpretades majoritàriament com a dèficit (sobretot la 

llengua); aquesta percepció de la diferència pot desembocar en estereotips 

estigmatitzadors. Ho veurem més endavant. 

 

La teoria de l’assimilació lineal, i la de la correlació lineal entre edat d’arribada i 

rendiment acadèmic està força assentada en els discursos de l’alumnat i del professorat. 

El discurs relatiu a les problemàtiques educatives es focalitza exclusivament en les 

problemàtiques migratòries (obviant o, fins i tot, negant, les relatives a les minories 

ètniques: 2nes generacions i següents). Diu el tutor d’ESO: “Podríem dir que els que 

s’han escolaritzat aquí ja des de sempre, o fins i tot que han nascut aquí, però que són 

d’origen estranger, doncs pràcticament els podries confondre, en quant a 

comportament i maneres de treballar i tal, amb els d’aquí. Llavors, bastant diferents 

que els que vénen del mateix país però acaben d’arribar. Es nota, es pot trobar 

diferències”. També, per a la responsable de l’aula d’acollida, l’element més 

determinant en els nouvinguts per a explicar les seves trajectòries formatives és l’edat 

d’arribada. 

 

Seguint als informants privilegiats, dues són les “solucions” a les problemàtiques 

educatives dels immigrants. En primer lloc, l’aula d’acollida, com a dispositiu de 

normalització curricular i, sobretot, lingüística –si bé no exempta de crítiques-. I, en 

segon lloc, donat que es parteix del model d’assimilació lineal o clàssic, es dóna per 

descomptat que les diferències en les trajectòries són degudes exclusivament al fet 

migratori (deslligant-les del fet ètnic). Èxit i fracàs escolar presenten una correlació 

directa amb l’edat d’arribada; així, els arribats a la primera infància o els nascuts aquí 

s’equiparen amb els autòctons, mentre que els arribats a l’adolescència s’equiparen al 

fracàs escolar. 
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De totes formes, a pesar dels discursos dels informants privilegiats, no es pot fer una 

correlació mecànica entre edat d’arribada i èxit escolar. És cert que el xoc migratori 

sempre implica una nova realitat lingüística i escolar (relació amb el professorat; 

currículum; regles de joc; etc.). Però no sempre arribar amb poca edat implica èxit 

escolar. Ans al contrari, en alguns casos l’edat afecta inversament els grups més 

estigmatitzats i amb els quals la societat receptora té una història de contacte més 

problemàtica. 

L’anàlisi dels resultats de l’informe PISA mostra països on la permanència al sistema 

educatiu afavoreix els resultats de l’alumnat estranger i, en d’altres, al contrari, on les 

segones generacions obtenen pitjors resultats malgrat tenir un bon coneixement de la 

llengua i dels codis culturals. Carrasco (2008) posa èmfasi en que l’edat afecta 

inversament els grups més estigmatitzats i amb els quals la societat receptora té una 

història de contacte més problemàtica (és a dir, a més temps en el sistema educatiu, 

pitjors resultats acadèmics). Amb més coneixement de l’entorn, i amb una incorporació 

escolar normalitzada, els resultats poden empitjorar a mesura que s’avança en 

l’escolaritat i es pren consciència de la posició de la minoria representada per elements 

negatius. En aquest sentit, destaquen el cas dels afrocaribenys al Regne Unit (Gillborn i 

Mirza 2000), o dels marroquins a Catalunya (Pàmies, 2006 i 2007). Cal concloure, 

doncs, que no hi ha una linealitat mecànica entre edat d’arribada i rendiment escolar.  

 

Importància del procés migratori familiar: expectatives de mobilitat social 

transgeneracional. 

 

A partir d’aquests complexos elements migratoris, i des de teories que van més enllà de 

l’assimilació lineal clàssica, caldria replantejar-se l’efecte d’aquest procés migratori en 

les relacions familiars (Sassen, 2003, o Pedone, 2003, 2004, i 2006): en la mobilitat 

ascendent i descendent, el desclassament, relacions familiars (d’autoritat), i expectatives 

acadèmiques i laborals, paternes i filials (Feixa, 2006). 

Pel que fa a la mobilitat ascendent i descendent, aquesta varia en origen i destí, tant en 

progenitors com en fills/es. Els progenitors experimenten relativa mobilitat laboral 
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descendent (feina origen i destí), que pot combinar-se, fins i tot, amb pèrdua de poder 

adquisitiu (agreujat per les remeses), i, en general, desclassament. Aquest element fa 

que les expectatives de mobilitat social ascendent es plantegin de forma trans-

generacional: es diposita altes expectatives en els fills/es, que són qui han de 

protagonitzar aquest procés de mobilitat social ascendent. 

Coincidint  amb aquest esquema, els informants privilegiats han fet esment a les altes 

expectatives de les famílies immigrades (superiors a les dels autòctons). Si bé bastides a 

partir d’un cert desconeixement del sistema educatiu català (i, per això, a vegades 

esbiaixades i exagerades, parcials en la mesura que gairebé només coneixien la via 

noble-acadèmica). 

Així, en relació a les expectatives superiors als autòctons, diu la tutora d’ESO: “hi ha 

més expectatives. Però a vegades es distorsiona. Vull dir: “es que a mi hijo le gustaría 

ser arquitecto”. I tu mires al fill i penses: “mare de Déu!”. [pausa] Bueno. És a dir, 

tenen unes altes expectatives. Han vingut a Espanya, i bueno, pues el sistema educatiu 

del seu fill, estudiarà i serà arquitecte. O “abogado”. I tu veus que, bueno, a veure, 

[pausa] potser sí que hi ha miracles, però en principi és difícil. I penses, tenen moltes 

expectatives, sí, en molts casos tenen moltes expectatives”. I, encara, rebla la 

responsable de l’aula d’acollida, afirmant que aquestes expectatives són no només altes, 

sinó “molt més elevades” que les dels autòctons. 

I, en relació a la combinació entre altes expectatives i desconeixement de les vies, diu la 

tutora d’ESO: “Però si no els hi parlen els fills, els pares <<yo lo que quiero es que mi 

hijo haga una carrera: o ingeniero o médico>>. A veure, totes les alternatives, per 

exemple, l’educació en la formació de [pausa] cicles de grau superior, que estan molt 

bé, no saben lo que és”. 

 

De totes formes, aquestes altes expectatives poden funcionar de forma ambivalent, ja 

sigui com a font de motivació (i potenciació), ja sigui com a font de divergències i 

conflicte (especialment quan aquelles expectatives no es corresponen amb l’itinerari 

del/la fill/a). 

P.ex., en el cas del Carlos, els sacrificis materns funcionaven com a element de 

resistència i de resiliència: “yo lo tenía claro, porque mi mamá, me había traído aquí, 
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pues, yo creo que lo mínimo que se merece es que yo salga con unos buenos estudios. Y 

por eso volvía, y repetía tres veces”. 

En contraposició, Jennifer: el seu fracàs i, sobretot, la seva apatia i desafecció escolar, 

que es tradueix en un altíssim absentisme, implica, als ulls de la mare, un fracàs escolar 

i migratori. El fracàs acadèmic de l’Alexis és, als ulls de la mare, un fracàs del projecte 

migratori familiar (un fracàs, doncs, també d’ella mateixa). El trencament de relacions, 

la duresa amb que la mare critica la filla, la severitat amb que la tracta, s’explica 

(almenys parcialment) a aquest nivell.  

 

Un últim aspecte sobre la relació entre, d’una banda, procés migratori i, d’altra banda, 

els canvis familiars, però des de la perspectiva i la vivència dels/les fills/es. 

Paral·lelament a la vivència dels progenitors, el procés migratori és, també, a la seva  

manera, traumàtic per molts fills/es. Tal com diu Carles Feixa, l’emigració dels –o un 

dels- progenitors acostuma a anar acompanyada d’un doble efecte: les remeses 

(augment del capital econòmic al origen), i canvis d’autoritat familiar (generalment, 

l’absència d’un o dels dos progenitors genera un buit d’autoritat, que difícilment pot 

omplir la família extensa). Això implica que el reagrupament familiar pot anar 

acompanyat d’una pèrdua de poder adquisitiu (i, en general, d’un procés de mobilitat 

descendent) i, alhora, d’un augment del control paternal, de les exigències, i de 

l’autoritat. En el cas de l’Alexis Jeannet, una combinació explosiva entre: 

empitjorament de la situació laboral familiar (pare aturat); fracàs acadèmic i apatia; 

augment del control patern i matern. Aquests elements combinats han perjudicat i 

empitjorat les relacions familiars: tenses, severs, dures, aspres. Aquest resultat podria 

poroduir-se tant en autòctons com en nouvinguts, però en els nouvinguts cal afegir-hi la 

possibilitat del fracàs del projecte migratori –que tantes dificultats afegides havia 

comportat-. 
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3.3.2. Estratègies escolars: gestió de la distància cultural; i models 

d’assimilació. 

 

Les estratègies escolars estan estretament relacionades amb el model de gestió de la 

distància cultural (i de la percepció aquesta); es tracta, en definitiva, del model 

d’assimilació del qual es parteixi. Ara bé, per copsar de forma més matisada a aquest 

model d’assimlació adoptat, cal partir de les formes d’experiència més arrelades i 

configurades (Bonal, 2003; Martín Criado, 2000): el grup d’iguals i la família. 

 

El grup d’iguals: l’acting white. 

 

Començarem pel grup d’iguals. A través del treball qualitatiu, hem observat varis 

elements, relatius al gènere i a l’ètnia.  

En relació al gènere, un element a bastament conegut: la consolidació en l’imaginari 

d’una (certa) masculinitat anti-acadèmica.  

I, pel que fa a les relacions interètniques, varis aspectes. En primer lloc, una negació 

superficial, igualitarista i aconflictiva de les relacions. Ningú vol ser etiquetat de racista, 

i el conflicte es nega (tot i que sigui més l’expressió d’un desig que de la realitat). En 

aquest nivell de discurs, es nega  l’etnificació grupal. Aquest element, que coincideix 

amb les etnografies d’Ogbu (1991, 2003) o Fordham (1996), és compatible amb una 

realitat més complexa, que no és necessàriament conflictiva –però sí que ho pot 

esdevenir-. Segons aquests autors, la formació dels grups està basada primàriament en 

l’ètnia. Aquesta és una forma d’autodefensa (davant les exclusions i discriminacions a 

que són sotmesos els negres americans), i també resultat d’una exclusió: els negres no 

són benvinguts en els grups de blancs.  

Fins a cert punt, aquesta etnificació del grup d’iguals existia al IES en qüestió, tot i que 

variava segons el grup, i el curs. Diu el tutor d’ESO: “sobretot depèn. Al principi pot ser 

origen, després ja no tant. Però quan no es coneixen, per exemple, un grup, que no es 

coneixen i tal, doncs si que a pogut ser a vegades [a l’origen]: els sud – americans 

junts i els altres. Això, cada grup i cada any diria que és una història diferent”. En el 

centre, el professorat valorava positivament les relacions inter-ètniques (“saludables”), 
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mentre que les considerava negatives si els grups eren homogenis ètnicament. Diu la 

tutora d’ESO: “ Hi ha algunes classes molt saludables, els grups molt saludables, com 

per exemple l’actual primer de batxillerat (que són posterior als que tu vas entrevistar), 

que es barregen tots, i això ho trobo fantàstic. Xinos, musulmans, sud – americans, tots 

són amics i tots van junt, els d’aquí també. I és un grup que me’l estimo moltíssim. (...) 

Jo l’any passat vaig ser tutora del 4t del “bo”, i estaven perfectament polaritzats. Tots 

els sud – americans i tots els nascuts aquí. No anaven a bufetades, eh? Estaven 

polaritzats, estaven sempre uns es relacionaven amb uns i uns altres amb uns altes. No 

es barallaven, eh? Però sempre hi havia aquesta distància. Depèn del grup” 

Aquesta etnificació, com dèiem, és relativament flexible i volàtil, és a dir, que les 

pertinences i adscripcions varien al llarg del temps, segons la situació concreta. Es tracta 

del paradigma relacional de Barthes (1970), aplicat a les configuracions concretes de les 

relacions interètniques escolars. 

 

Pel que fa al grup d’iguals, ni als grups de discussió, ni tampoc a les entrevistes semi-

estructurades, han emergit elements anti-acadèmics de caràcter ètnic. Així, mecanismes 

com l’ “acting white” (d’Ogbu, o Fordham), o apayar-se (de Carrasco), no han aparegut 

en la recerca. Això no exclou les conductes anti-acadèmiques, que òbviament existien, 

però trenca el nexe entre ètnia i anti-academicisme (mentre que, pel contrari, elements 

de gènere sí que s’han vist reforçats). 

L’acting white ha estat analitzat per Fordham (1987); Gibson (1988); Gibson, Gandara, 

i Koyama (2004); Stanton Salazar (2004); en un altre sentit, per Willis (1977). Diu 

Carrasco (2004: 23): “En situaciones de estigmatización y segregación fuerte de un 

grupo, es decir, en los procesos de minorización, estas culturas del contacto peden dar 

lugar a procesos de ‘inversión cultural’ desde la minoría, que desgraciadamente 

contribuye a consolidar su posición. Esto llevaría a transmitir a las generaciones más 

jóvenes una desconfianza por la institución escolar, como institución ‘de la mayoría’, y 

todo lo que ello comporta- esta línea de investigación ha sido desarrollada en los 

últimos 30 años por la antropología de la educación, especialmente a partir de autores 

como Ogbu y Fordham”.  
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En la recerca, l’absència d’aquest fenomen pot ser un indicador d’absència d’oposició i 

resistència escolar. Fet que, alhora, ens permet situar l’assimilació d’aquests/es joves 

lluny d’un marc d’assimilació oposicional o a la baixa. Aquesta gestió de la distància 

cultural i de la identitat expressiva es combinava amb una alta identitat instrumental, fet 

que ens fa pensar en la possibilitat d’un model d’assimilació bicultural, o d’aculturació 

additiva –en termes de Gibson-, com veurem més endavant.  

Aquest model d’assimilació parteix d’un manteniment, al llarg de les generacions, de la 

cultura d’origen (alguna cosa més que un mer residu folklòric restringit a l’àmbit 

domèstic, privat, o particular). Per tant, pren més rellevància que mai l’expressió de 

Carrasco (2004): la necessitat de separar la diversitat cultural de la dissidència política. 

Aquests elements no són menors tenint en compte el discurs mediàtic habitual de 

criminalització de la diversitat cultural, tractada sovint en l’esfera de l’ordre públic 

(Feixa, 2006). 

 

Família i escola: distància com delegació. 

 

En segon lloc, analitzem la relació entre la família  i l’escola. Si ens atenem als 

discursos sobre les famílies, cal dir que ens hem trobat amb distància, entesa com a 

delegació i confiança (o, fins i tot, reïficació), més que no pas despreocupació o 

resistència. Diuen Alegre, Benito i González (2006: 220): “la no intervenció dels pares 

en l’educació acadèmica de llurs fills o el seu desconeixement sobre el funcionament de 

l’escola és conseqüència, sovint, de la confiança i la delegació d’aquestes famílies en les 

institucions educatives”. És per això que les famílies confiaven i delegaven tota l’acció 

pedagògica en l’escola, i només hi participaven quan les coses anaven malament o quan 

eren expressament requerits. 

De totes formes, aquesta delegació també pot ser deguda a les llargues jornades laborals 

a les quals s’han d’enfrontar aquests pares, tant autòctons com estrangers, que formen 

part de les classes treballadores (Ogbu, 2003). Per tant, més que una qüestió de poca 

voluntat, es tracta de poca disponibilitat (la Carla [autòctona, IES C] diu: “cuando 

pueden, pues vienen (...) cuando no pueden, no vienen”). Així quan es pregunta si 

assisteixen a les reunions de pares: 
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Aquesta relació de distància anava de la mà d’unes altes expectatives de continuïtat 

escolars, que passaven per batxillerat i que, com vèiem a les enquestes, similars a la de 

pares/mares dels/les autòctons (amb la diferència que els autòctons no han experimentat 

el xoc migratori). Aquestes expectatives s’expliquen en gran mesura pel projecte 

familiar migratori, i per la projecció d’expectatives de mobilitat social ascendent de 

caràcter transgeneracional; aquest element s’explica a bastament en l’apartat de 

divergències en les expectatives paterno-filials –com vèiem anteriorment-. 

 

Model d’integració: Una assimilació additiva. 

 

En general, la relació entre, d’una banda, alumnat, grup d’iguals, i família amb, d’altra 

banda, l’escola, era una relació més propera a l’adhesió, que no pas a l’oposició. 

Existia una certa distància, almenys pel que fa a la identitat expressiva. La distància 

expressiva cristal·litzava en el contrasta entre l’escola d’aquí i la d’allà, on la d’aquí 

guanyava en alguns aspectes (valor de canvi del títol; instal·lacions), però en d’altres el 

resultat era desigual: els coneixements i el currículum; i les pràctiques pedagògiques (on 

el que resultava més problemàtic i criticat eren les relacions alumnat-professorat, i la 

percepció d’absència d’autoritat d’aquell últim).  

Paral·lelament, s’ha observat una alta identitat instrumental, fruit en part d’aquestes 

migracions de motivació econòmica (Bonal, 2003), de les minories voluntàries en 

termes d’Ogbu (1991 i 2003). I és que, fins i tot en els casos (habituals però no 

exclusius) de percepció de discriminació en el mercat laboral –i de consegüent reducció 

del valor de canvi del títol escolar-, la resposta habitual passava més per la compensació 

que pel replegament.  

Cal dir, doncs, que en general, la identitat instrumental predominava per sobre de la 

expressiva (com passa amb molts alumnes autòctons; fet que evidencia un sumatori de 

classe i ètnia: Rambla, 1995; Bonal, 2003). Alhora, hem de ser especialment curosos a 

l’hora d’evitar fer una associació mecànica entre “distància cultural” i 

“adhesió/resistència” escolar: la distància cultural redueix la identitat expressiva, i la 

proximitat l’augmenta. En alguns casos, pot donar-se aquesta relació, però també la 
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proximitat pot ser més coneixement i, per tant, més crítica i qüestionament (Aggleton i 

Whitty, 1985). 

 

Aquesta relativament alta identitat expressiva, juntament amb l’alta identitat 

instrumental, en general, observada ens porta a parlar d’una aculturació additiva, en 

termes de Margaret Gibson. 

 

3.3.3. Estratègies laborals: compensació i replegament. 

 

En el marc de les transicions escola – treball, hi juga un paper bàsic la percepció de 

l’estructura d’oportunitats. Específicament, la percepció de la discriminació ètnica al 

mercat laboral, el que fa, per tant, alterar el valor de canvi del títol al mercat laboral. 

 

Al marc teòric partíem de la base que les barreres econòmiques poden ser un fre per a 

les trajectòries educatives de les minories ètniques (Portes i Zhou, 1993). La consciència 

–o percepció- d’aquesta situació condiciona fortament la identitat instrumental de les 

minories ètniques (Ogbu 1991, 2003; Carrasco, 2006); si la segmentació laboral es 

regeix per patrons ètnics, pot conduir a una falta de referents positius per l’alumnat 

(Ogbu 1991, 2003) i perjudicar les trajectòries de les minories ètniques (Fordham, 1996; 

Gillborn i Warren, 2003). En la mateixa línia, per Pàmies (2004) l’estructura econòmica 

determina el sostre d’ocupació i les posicions socioeconòmiques que ocupen els 

membres de la minoria; i aquesta configura la percepció subjectiva allò abastable i allò 

inabastable, que en condicionarà els itineraris acadèmics.  

 

Ara bé, la resposta davant d’aquesta situació no serà unívoca, sinó que contemplarà dos 

respostes oposades: compensació i replegament (Gibson, 1988; Enguita, 1988). 

Al grup de discussió, la percepció de l’estructura d’oportunitats va variar segons 

l’origen de l’individu. Així com als punts anteriors hi trobàvem respostes similars i 

compartides, en aquest punt, autòctons i estrangers han presentat respostes dispars. En 
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els autòctons es nega qualsevol forma de discriminació laboral racista; en els estrangers, 

hi hem trobat tant negació com l’afirmació de la discriminació racista a l’entorn laboral. 

Pels autòctons no existeix la discriminació. Aquesta negació del racisme és un 

mecanisme habitual (Feagin, 1991; Wieseltier 1989), en les persones pertanyents a 

l’ètnia presumiblement afavorida per la discriminació. En alguns casos, s’arriba a 

qualificar de paranoiques les acusacions de racisme (mecanismes similars es donen en 

d’altres àmbits, p.ex., la “paranoia feminista”, Gardner, 1988).  

Pels autòctons no hi ha desigualtats en l’estructura d’oportunitats, sinó meritocràcia i 

credencialisme. Per tant, no es port parlar de racisme, o almenys és exagerat fer-ho; 

segons la Núria [autòctona, IES B]: “sí que hi ha una mica de problemes de racisme”, 

però afirmar que hi ha racisme seria exagerat (Víctor [autòcton, IES B]: “aquí hi ha 

molts equatorians, però, això seria com dir que aquí a Catalunya hi ha racisme, i dius 

però... els equatorians són els que més diuen que hi ha racisme a Catalunya , i dius 

però...”), només n’hi ha una mica. 

 

La incorporació dels nouvinguts al món laboral és la prova de que no hi ha racisme ni 

discriminació; per la Jenny [autòctona, IES B]: “hi ha molts treballs per a ells, i tenen 

molts treballs agafats per ells, jo no crec que hi hagi racisme, o tant com diuen”. Així, 

pel Toni [autòcton, IES B]: “jo crec que tenen les mateixes possibilitats. A lo millor hi 

ha algú que diu, o que és racista, però en general tenen les mateixes possibilitats. 

Potser hi ha algú que és racista i no l’agafen, però segur que en un altre lloc l’agafen”. 

Per tant, hi ha igualtat d’oportnuitats, independentment d’on hagi nascut; a igualtat de 

condicions (el mateix títol); pel Toni [autòcton, IES B]: “si tenen el mateix títol, el que 

miraran és la persona. Si és sociable o no, independentment de on hagi nascut”. 

Alhora, els casos de racisme són puntuals, no estructurals, són qüestions individuals ja 

que la responsabilitat última depèn del empresari contractador; per la Núria [autòctona, 

IES B]: “depèn de la persona que els esculli. Perquè si la persona que escull, per 

exemple, ha de triar entre un equatorià i un d’aquí, i per exemple, no vol l’equatorià, 

doncs agafarà l’altre”. 
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Concloent, en els autòctons fonamentalment el mercat laboral funciona com una 

meritocràcia imperfecta, i quasi cega a les diferències ètniques. Aquests elements de 

“imperfecció” són molt més valorats en el cas dels immigrants, tant al llarg de les 

entrevistes semi-estructurades com als grups de discussió: una discriminació, més 

laboral que escolar, i que pot adoptar formes molt diferents i subtils (més emmascarades 

i, per això, més difícils de desemmascarar).  

Pels estrangers la resposta és més complexa; hi ha alumnes que creuen que no hi ha 

discriminació i d’altres que sí, i d’aquests últims hi ha respostes de compensació i de 

replegament. 

Al grup de discussió immigrant de l’IES C es va expressar la creença de discriminació 

laboral per motius racista (“yo creo que un poco”, “un poco si hay”) a pesar de no 

conèixer cap cas directe que l’hagués patida –i a pesar de que tenen coneguts ja insertat 

laboralment-. Aquesta discriminació consisteix en “cuando va a hacer algún trabajo un 

moreno se lo pondrán más difícil” (noi bolivià); però hi ha dubtes en saber si això 

continua avui o si és una cosa estrictament del passat:  

Noia Equador: ah, yo creo que no (...) porque no, porque para un trabajo no es 

necesario ni afecta nada tener otro color de piel. A lo mejor ha pasado alguna 

vez, pero yo no creo que haya. (...). 

Noi Equador: yo creo que no, que eso igual era antes, con el racismo, pero que 

ahora ya no pasa. 

Noi Bolívia: ¿cómo que no? 

Noi Equador: porque ahora ya no pasa, antes había mucho racismo. 

I, en cas que no hi hagi discriminació laboral, per tant, existeix el credencialisme i els 

títols tenen el mateix valor per a tothom: “eso ya no es así, porque alguien si tiene 

estudios, tiene estudios aunque venga de África” (segon noi ecuatorià). Exposem una 

interessant discussió que va haver-hi: 

Noia Equador: cogerán antes a uno con la piel morena pero con más estudios 

que un blanco. 

Noi Bolívia: pero imagínate que los dos tienen los mismos estudios. 

Noia Equador: pero eso no es una cuestión de tu aspecto, sino de los estudios. 

Noi Bolívia: con los mismos estudios: imaginaos, ¿a quién cogerán antes? 

Noia Equador: pero eso no puede ser así. 
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Noi Perú: cogerán antes a un blanco que a un moreno. 

Noia Equador: no. 

La inserció laboral de les minories ètniques es produeix en un mercat laboral que els 

alumnes veuen dualitzat: un sector qualificat, estable, al qual s’hi accedeix a través 

d’una trajectòria escolar exitosa; i, d’altra banda, un sector no qualificat, inestable i 

precari, al qual no és necessari accedir-hi a través d’estudis post-obligatoris. 

La discriminació no és en termes d’accés o no al mercat laboral (tothom pot accedir a 

treballs no qualificats: netejar l’escala), sinó d’accés a les millors feines: 

Fatima [marroquina, IES B]: hi ha algunes feines que sí, i algunes que no. Els 

treballs de neteja, i tot això, agafaran el primer, saps? 

Judith [portuguesa, IES B]: ja et dic jo, que encara que no parlis el català, sí 

que pots netejar una escala. 

De totes formes, l’atur dels immigrants és també un element que condueix a la 

percepció de racisme i pot conduir a un replegament. Per a Gillborn i Warren (2003) 

l’alt percentatge d’atur és un límit per a l’identitat instrumental, i que porta a qüestionar 

l’utilitat de la institució. 

Un factor important per l’accés a les feines qualificades és l’aspecte físic de l’individu. 

Per la Fatima [marroquina, IES B]: “després, l’aspecte també és molt important. 

L’aspecte físic és molt important. Per mi l’aspecte és una part molt important perquè, 

per exemple, si veus a una persona que pot saber molt, més que tu i tot, i ser una 

bomba, però va vestit així, amb robes [fa gestos amb les mans] (...) no ho sé, com 

deixada. Doncs llavors no et dóna una bona sensació. Però en canvi si vas ben vestit. I 

llavors, compares les dues coses, jo crec que l’aspecte físic decideix bastant. Un 

aspecte físic ben arreglat pot servir per compensar el lloc on hagi nascut una persona”. 

Per la Jenny [autòctona, IES B]: “també [es donarà o no racisme] depenent de com vagi 

vestit”. Per  Fordham (1996) i Ogbu (1991, 2003) el vestit és un dels elements que 

marca més la identitat ètnica. Carrasco associa l’aspecte físic i el fenotip amb les 

trajectòries escolars exitoses (2001), tot i ser un element que no apareixia en les seves 

hipòtesis. 

derivar tant en replegament com compensació. L’estratègia de replegament qüestiona el 

valor de l’escola, i les conseqüències poden ser un abandó de l’escola, tal com es 

planteja: 
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Noia Equador: pues entonces las morenas no estudiaríamos, ¿no? 

Noi Bolívia: yo no he dicho eso. 

Noia Equador: pues entonces, ¿qué? Yo digo que no. 

En general, però, es creu que l’estratègia davant del racisme estructural cal una 

estratègia de compensació, no de replegament: 

Tots: estudiar más. 

Noia Equador: te estás contradiciendo. 

Noi Bolívia: no. 

Noi Equador: porque te advierto que si no tenemos buen trabajo, tenemos que 

estudiar para conseguir un buen trabajo (...) 

Noia Equador: porque antes has preguntado si los estudios eran más importante 

que el aspecto físico, y él dijo que el aspecto físico era más importante, y ahora 

se está contradiciendo porque dice que tenemos que estudiar más. 

Noi Bolívia: ¡no! Digo que, con los mismos estudios cogerán a otro antes que a 

un moreno. 

Noia Equador: entonces pues no depende del aspecto físico. 

Per algunes, la compensació és l’única estratègia vàlida, com la Judith 

[portuguesa, IES B]: “tu saps que passa això, que et foti o no et foti, aquí passa 

això. Apreta. T’hi has de posar. Igual que t’has empenyat a treure els estudis, 

doncs posa’t una miqueta més i treballa”. 

Però alguns estrangers, a pesar de no qüestionar la compensació, també es lamenten dels 

obstacles afegits als quals s’enfronten els immigrants; per la Lola [argentina, IES B]: 

“respecto a los puestos de trabajo, hay mucha gente de aquí y de fuera, que pasa de 

todo, que no quiere trabajar. ¿Sabes? Tú no quieres trabajar y trabajar, y hay gente 

que no se esfuerza por nada. Y tampoco es plan de que, ¿sabes?, <<los trabajos son 

nuestros>>, no: el que quiere, el que se espabila, el que va a por el trabajo pues va, y 

es que, sea de aquí o de donde sea. (…) ya pero para buscar un trabajo, tienen que 

pasar por un montón de cosas, y no lo encuentran, o lo encuentran después de un 

montón de cosas”.  

 

Una alumna va plantejar una reflexió sobre l’estratègia de replegament basada en la 

percepció de desigualtats en l’estructura d’oportunitats; una noia equatoriana [IES C]: 

“Pero lo del racismo a veces es una excusa para no estudiar”), la llei del mínim esforç i 

desplaçament de responsabilitats de la qual parla Carrasco (2001: 279). 



67 

 

Ogbu es pregunta què és primer, en l’ou o la gallina del replegament: La manca 

d’identitat instrumental és la que porta a la distància i, així, al fracàs acadèmic, o bé el 

discurs del replegament és una estratègia discursiva que desplaça les responsabilitats del 

propi fracàs a la institució majoritària? Com diu Carrasco (2006), el replegament en 

base a l’ “acting white” és una estratègia defensiva, però també una llei de mínim esforç 

i d’evitar la pròpia responsabilitat individual .  

Sembla haver-hi una relació entre discurs de compensació i bon rendiment acadèmic, i 

entre discurs de replegament i mal rendiment acadèmic. Però no podem extreure 

conclusions d’aquest estudi de cas ni convertir l’anècdota en categoria. 

La relació entre èxit escolar amb compensació i credencialisme és comprovada també 

en Bonal (2003), segons el qual, l’alumnat amb èxit escolar interioritza els valors del 

credencialisme, meritocràcia i la possibilitat de la mobilitat social ascendent; des 

d’aquesta perspectiva, la seva actitud s’ha d’entendre com un càlcul estratègic . I, al 

contrari, la pèrdua de creença en credencialisme reforça les actituds de resistència 

(Bonal, 2003: 130): “L’actitud de resistència es veu clarament reforçada per la 

neutralització d’un dels discursos dominants de la institució escolar: el de la millora de 

les expectatives laborals i de mobilitat social associades la inversió en el treball 

escolar”. 

Igual com passava a l’estudi de Gillborn i Warren (2003), a pesar de la diversitat de 

“backgrounds” dels estudiants, hi ha consens en la importància de l’èxit acadèmic com 

una possible entrada cap a una educació superior i/o al mercat laboral d’una forma 

qualificada. 

De totes formes, de la mateixa manera que les expectatives afecten el rendiment, i 

viceversa, una cosa similar passa amb aquestes estratègies i la inserció acadèmico – 

laboral: (a) La compensació i el replegament poden funcionar com profecies que s’auto-

acompleixen, i esdevenir l’acompliment de les expectatives inicials. (b) Però poden 

també funcionar com un relat “ad hoc” per explicar, retrospectivament, el propi itinerari 

(sobretot en cas de fracàs acadèmic, el discurs del replegament pot servir 

d’autojustificació). Què és primer, l’ou o la galilna? (Ogbu, 1991, 2003; Carrasco, 

2006). 
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3.3.4. Relació majoria(es)-minoria(es). 

 

A l’hora d’explicar les estratègies d’assimilació hi juga un paper determinant la relació 

entre majoria(es)-minoria(es). En aquest sentit, intentarem descriure quin era el marc de 

relacions inter-ètniques que existia a l’IES de l’Hospitalet, i quines conseqüències 

tenien aquestes en el si de la institució escolar. 

Val la pena, però, fer una reflexió prèvia. En aquest apartat no establirem una pauta 

general de relacions inter-ètniques a Catalunya, ans al contrari. A partir de la 

comprensió d’aquesta experiència específica d’un petit institut de l’Hospitalet, 

intentarem posar de relleu la necessitat també d’aproximacions de caràcter micro i local 

per a la comprensió de les relacions inter-ètniques. En aquest sentit, defensem un diàleg 

entre tècniques qualitatives combinades amb les dades macro contextuals. 

En el cas que ens ocupa, partim d’una primera aproximació, de caràcter macro, que ens 

ha permès per situar els paràmetres de les relacions. Fa referència als aspectes 

demogràfics, laborals, i educatius generals. A partir d’aquest context, l’anàlisi qualitatiu 

(entrevistes semi-estructurades, a alumnat i a informants privilegiats, i grups de 

discussió) ens permetran omplir de sentit aquests elements contextuals. 

Aquests elements de sentit fan referència a: (1) discursos i retòrica sobre la valoració de 

la diferències; (2) praxis: conflictes i aliances inter-ètniques; (3) discriminació i 

percepció de la discriminació. 

 

Pel que fa a la valoració de les diferències culturals i les relacions inter-ètniques, el 

discurs es mou entre dos pols: el igualitarista aconflictiu, i el crític i conflictivista. 

Seguint Comas, Molina i Tolsanas (2008), la percepció de la diversitat varia força 

segons l’articulació del centre i de l’entorn. Així, en un entorn ben articulat, amb un 

equip pedagògic que aposti per la diversitat com a bé intrínsec, la valoració de la 

diversitat pot ésser positiva. I viceversa, en un entorn desarticulat i perifèric, o 

depauperats i en processos d’estigmatització, on hi domini el paradigma del dèficit, la 

diversitat serà quelcom negativament valorat.  
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En el nostre cas, el discurs dominant partia positivament de la diversitat: existeix un 

discurs consolidat sobre el valor de les diferències culturals.  

De totes formes, aquest discurs en alguns moments es convertia en només això: retòrica, 

en alguns casos desconnectada d’una pràctica més variada. A la pràctica, ens hem trobat 

tant amb relacions harmòniques com de conflicte. Més endavant aprofundirem tant en el 

conflicte, com en la naturalesa d’aquest. 

 

Hi ha un debat, teòric i polític, que determina el sentit de la segregació al centre 

(Carrasco, 2008; Síndic de Greuges, 2008). Entenem segregació com a concentració 

d’alumnat estranger, immigrant, o pertanyent a minories ètniques? O a una concentració 

superior a la del seu entorn residencial immediat? I fins a quin punt aquesta 

concentració és perjudicial o positiva? De la resposta a aquests interrogants en depenen 

el plantejament de certes polítiques relatives, p.ex., a la redistribució de la matriculació 

escolar de certs col·lectius. 

En relació a aquest debat, el discurs majoritari, sobretot del professorat, associa 

concentració d’alumnat nouvingut amb segregació i ghettització. I, probablement, 

aquesta també sigui la percepció de moltes famílies (de classe mitjana i/o autòctones), 

que opten per estratègies de distinció i fugida envers altres centres, amb menys 

percentatge d’estrangers. 

 

Pel que fa a la pràctica de relacions inter-ètniques, tant conflictes com aliances, val la 

pena destacar el conflicte que aparegué al centre. La configuració majoria(es)-

minoria(es) és molt més complexes que, simplement, el model “autòctons majoritaris 

versus nouvinguts i/o minories ètniques”.  

Amb això, òbviament, no volem negar la possibilitat de discriminació, estigmes, i 

prejudicis. Tot al contrari, aquests existeixen en molts àmbits: en algunes pràctiques 

docents; en l’imaginari i discursos sobre l’alteritat dels propis alumnes; en alguns 

patrons i empresaris; en una legislació que dualitza la població segons la seva 

nacionalitat; i un llarg etcètera.  
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Però sí que volem posar èmfasi en la possibilitat de la construcció d’identitats 

col·lectives, que varien segons el context, i la conformació d’altres grups; en aquest 

sentit, no existeix una discriminació abstracta. Existeixen situacions socials de 

dominació, exclusió, submissió, etc. I més que persones (o grups) exclosos, en general, 

hi ha situacions i moments de submissió, exclusió, i discriminació. Així, una persona (o 

un grup) en un moment donat poden participar d’una situació de majoria, i en d’altres, 

de minoria.  

En el cas concret de l’IES en qüestió, la recerca se situa en un context històric on la 

població d’ascendència centre i sud americana ha esdevingut majoritària i predominant 

(desplaçant, així, d’altres grups a una posició subordinada: gitanos, marroquins, payos-

autòctons). 

Els canvis en el perfil del barri han canviat, òbviament, les relacions inter-ètniques, i la 

configuració de majoria(es)-minoria(es) que s’hi donava. 

D’una banda, com ja hem vist, la població del IES s’enquadra en les noves migracions, 

centre i sud americanes, cada cop més habituals a Catalunya en general, i a l’Hospitalet 

de Llobregat en particular. Aquestes noves migracions han desplaçat els marroquins 

com a col·lectiu migrant més nombrós. 

D’altra banda, la disminució de la població gitana al barri s’ha produït de forma 

paral·lela. Diu una professora d’ESO: “Aquí a l’institut, aquí als blocs, estan aquí al 

costat, lo que hi havia era tot un clan gitano (...  )que hi havia i en queden alguns. Però 

ha anat a menys, o ja s’han fet grans, o anava a dir una cosa que no vull que gravis 

[riu]. Deixem-ho córrer, però han desaparegut mitjanament del barri (ens en queda 

algun, de gitano, però molt poquets)”. 

La gènesi del conflicte apareix quan un grup fins llavors hegemònic al barri i al centre 

deixa de ser-ho. Diu la professora d’ESO: “Aleshores, pues bueno, va anar passant el 

temps, i comencen a instal·lar-se als Blocs els àrabs, marroquins bàsicament. I 

comencen les guerres ètniques. Que el nacional <<blanquito>> estava al mig, <<no 

me meto con nadie>>, però hi havia unes bronques impressionants entre àrabs, entre 

marroquins, no àrabs, i gitanos”. I continua: “Al moment en que comencen a arribar els 

sud – americans i centre – americans hi ha un canvi de tendència. Els àrabs, en 

queden; jo tinc bastanta gent àrab a 2n de batxillerat. Estan com molt integrats i tal. I a 
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més a més, ja fan pinya amb els gitanos. Són nacionals, ja. Aleshores, és una part de la 

vida social de l’institut. I l’altra part són els sud – americans. Jo no dic que no es 

parlin, però... Hi havia una mena d’Amèrica contra Europa, i dintre d’Europa i fiques 

els àrabs, eh”. 

El conflicte va aparèixer també al grup de discussió: 

Noi Bolívia [IES C]: porque antes había mayoritariamente población que 

tenía problemas. Pero ahora, con los de aquí nos llevamos bien. 

E: i abans? 

Noi Bolívia [IES C]: hace tiempo. Había peleas con gitanos.  

Noi Equador [IES C]: yo no estaba aquí. 

Noi Bolívia [IES C]: se peleaba siempre, por tonterías. Siempre gitanos y 

con los de fuera. Por tonterías.  

Noi Perú [IES C]: ellos se metían con nosotros, y nosotros teníamos que 

defendernos. 

E: y cómo terminó el tema? 

Noi Bolívia [IES C]: terminó con la mediación. 

Noi Perú [IES C]: y porque ganamos la pelea. 

Aquest conflicte tingué moments de puntual violència, però en general restà latent. Diu 

el Brian, de Perú: “Pues estaba aquí un chico sudamericano y un gitano, bueno, que se 

chocaron en el pasillo, o no sé qué (…)Y se empezaron a hablar mal. Y bueno, al día 

siguiente fue que los gitanos cogieron al sudamericano y le empezaron a hablar, o no 

sé qué. Y luego los sudamericanos vinieron, aquí mismo fue, a la carretera esta de acá. 

(…) Y se reunieron todos. Estaban todos: los gitanos, todos los latinos estaban ahí  (…) 

debía haber unos 50, más o menos (…) Pero había centro del centro, también. Y gente 

de fuera. Fue después, no sé porque se acabaron bien. No hubo una pelea ni nada”. 

El conflicte arrossegà l’alumnat, però també al mateix professorat. Diu el tutor d’ESO: 

“I també cap als professors. És a dir, dels líders negatius aquells (...) els problemes 

grossos de la primera part de la dècada, podríem dir, surten de, tot eren alumnes 

gitanos”. 
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Ara bé, aquest conflicte no ha estat ni permanent ni constant, ni tampoc l’únic que ha 

existit.  

Justament, partint de la flexibilitat en les agrupacions i lleialtats grupals, també 

ètniques, el conflicte pot donar-se a múltiples nivells
6
. Així, si bé en un moment 

puntual, un grup pot funcionar de manera unida i homogènia (p.ex., els centre i sud 

americans confrontant-se amb marroquins i gitanos), si el conflicte varia de nivell, el 

mateix grup pot desintegrar-se en una sèrie de confrontacions i faccions internes. P.ex., 

diu la professora d’ESO: “[abans t’he parlat del conflicte] Amèrica, Centre – Amèrica 

contra el món, però una de les coses que es va detectar és que els conflictes dels seus 

països els portaven aquí. És a dir: el peruano no puede ver al boliviano, el boliviano es 

baralla amb no sé què, i tal. I aleshores, al final, qui mana, o els dos grans grups, és 

Equador, per una banda, probablement perquè n’hi ha més, i República Dominicana 

per l’altra. I els altres queden...”.  I continua: “És a dir, aquí hem tingut bronques de 

Perú contra Equador, els bolivians... Teníem un pobre nano que era “uruguayo”, era el 

“uruguayo”, l’únic [riu], i que li donaven d’hòsties a cada cantonada”. 

I, en moments de conflictes, s’utilitzen les eines simbòliques disponibles per denigrar 

l’adversari, independentment de la creença o no en aquells discursos, són útils en un 

context determinat. Diu, p.ex., la professora d’ESO: “Jo me’n recordaré d’una que, a 

més a més, em vaig fer un tip de riure, perquè un [gitano] li deia <<¡moro de 

mierda!>> i l’altre [marroquí] li contestava <<¡cristiano de los cojones!>>”. 

I això, per descomptat, tenint en compte que hi ha individus que, en certs moments, 

opten per la invisibilització ètnica, o defugen adscripcions ètniques o grupals fortes. 

 

L’objectiu d’aquesta explicació no era pas exposar uns conflictes inter-ètnics donats, 

sinó, més aviat, extreure dues conclusions de caràcter genèric. 

                                                 
6
 Aquest element és similar al que defineixen Portes i McLeod (1996): individus que, anteriorment, 

només es percebien en termes locals, posteriorment al fet migratori s’auto-consideren en etiquetes 

panètniques (hispans, o asiàtics) en la mesura en que en són etiquetats. Alhora, també destaquen que els 

individus poden traslladar-se d’una categoria a una altra en funció del context. Així, aquest procés 

d’entogènesi o etnificació (aplicable també a les identitats nacionals) és més el fruit del diàleg i 

construcció entre l’individu i l’etiquetatge extern, tant si s’accepta com si es rebutja, més que no pas un 

desenvolupament endògen i individual d’aquest sentiment (Alarcón, 2010). 
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En primer lloc, donar compte de les relacions inter-ètniques, de les aliances i conflictes 

que es produeixen. Que van més enllà d’una simple “majoria autòctona versus minories 

nouvingudes”. Els conflictes varien de nivell, i, amb ells, varien també les filiacions i 

aliances. Alhora, les majoria(es)-minoria(es) canvien ràpidament, en la mesura en que 

ho fa el seu entorn més immediat, el barri (veure, p.ex., Pàmies, 2004). 

I, en segon lloc, donar compte de que, en alguns moments, el conflicte inter-ètnic pot 

condicionar negativament, indirectament i en els casos més extrems, les trajectòries 

escolars. Un centre insegur, una presència policial intimidatòria, baralles a la sortida de 

l’institut, etc., poden reduir la identitat expressiva i potenciar la desafecció escolar. 

 

A partir d’aquesta reflexió sobre les relacions inter-ètniques, podem intentar esbossar 

quines han estat les experiències de discriminació i percepció de la discriminació. El 

primer que cal destacar és la manca de percepció de discriminació viscuda, tant en 

l’àmbit escolar com laboral, que exposem a partir de les respostes a l’enquesta: 

 

Taula: percepció de la discriminació, a l’àmbit laboral i escolar. Alumnat d’ascendència 

centre i sud americana. 

  Discriminació laboral 

  Sí No Total 

Discriminació 

escolar 

Sí 0 3 3 

No 2 20 20 

Total 2 23 25 

Font: elaboració pròpia. 

 

Observem una taxa de discriminació molt baixa i, a més a més, en els casos on ha existit 

discriminació laboral i escolar, ho han fet de forma separada. 

De totes formes, aquesta taula tant sols ha de servir per entendre relativament la 

magnitud del fenomen. Sabem que les enquestes tenen alguns problemes per capturar 

fenòmens d’aquestes característiques. Sovint, els qüestionaris estandarditzats tenen 

inconvenients, ja que les actituds davant d’un tema complex se simplifiquen, i es limita 
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la capacitat d’expressar de forma complexa processos complexos (Cardús, i Estruch, 

1984). Aquesta crítica ha estat a bastament aprofundida en el camp específic de la 

discriminació ètnica; podem citar les obres de Cea D’ancona (2004), o del col·lectiu 

IOE (2005). 

És per això que, per a copsar el sentit de la discriminació, utilitzarem les enquestes en 

combinació amb d’altres tècniques: entrevistes semi – estructurades (a alumnat i a 

informants privilegiats), i grups de discussió. 

Hem analitzat l’existència i percepció de la discriminació fonamentalment a dos àmbits, 

l’escolar i el laboral. 

Pel que fa al àmbit escolar, cal distingir entre les pràctiques pedagògiques, docents i 

institucionals, i, d’altra banda, les relacions entre els grups d’iguals, la configuració de 

les relacions entre l’alumnat.  

 

Pel que fa a l’equip directiu, ens hem trobat que era conscienciat, i havia fet un treball 

intern de treball sobre multiculturalisme. Cal dir, però, que en certs aspectes no és 

possible abstreure’s de l’imaginari social i de les jerarquies de l’alteritat. Més enllà del 

centre específic, podem aventurar-nos a alguna reflexió general. Existeix una retòrica 

del multiculturalisme, políticament correcte, i en alguns casos, plena de paternalisme –

encara que ben intencionat-. Però darrere d’aquella teoria i retòrica, a vegades ens 

trobem amb unes pràctiques contradictòries (Carrasco, 2004): jerarquia de l’alteritat; 

paradigma del dèficit; etc. 

 

Alhora, pel que fa a les discriminacions entre alumnes abunden casos, però les causes 

són diverses. Pot ser que algú formi part d’un grup en conflicte amb d’altres (p.ex., la 

noia de l’est d’Europa); o, també, pel fet de ser nou, i rebre les “novatades”. El nou, el 

“novato”, sense amics, que no coneix ningú, ni les regles del joc (quina és la relació 

alumnat - professorat, p.ex.), ni la llengua, ni els espais, etc. Aquests elements, sobretot 

l’absència de capital relacional, genera situacions d’estrés i vulnerabilitat, que poden ser 

aprofitades agressivament per expressar domini i generar submissió. 
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És el cas de les novatades. Explica la Diana: “Muchas veces pues no, no, no me 

aceptaban, por ser la recién llegada, pues le novatada. Pues no me aceptan (...) los 

compañeros [no me aceptaban]. Algunos, muchos, la mayoría eran españoles”: i reitera 

que era per ser la nova, ja que aquests companys que la discriminaven es duien bé amb 

els “llatins”. 

Si bé és cert que existeixen alguns col·lectius més vulnerables. P.ex,. explica la Jeremy 

“yo tenía una amiga que era rusa…¡no!, no era rusa, era de Armenia, que es de por ahí 

cerca y [pausa] le tenían bastante manía todos los de la clase.(...) al no saber el idioma 

bien, algunas palabras, o te confundes, o cosas de esas, y…, pues siempre hay el típico 

que se mete con el más débil, y se metían con ella, por ser de fuera”. 

 

I, pel que fa a l’àmbit laboral, aquests i aquestes joves s’enfronten a un context difícil 

per a tothom, i que en alguns moments pot esdevenir, fins i tot, hostils per a alguns/es 

d’ells/es en particular. Hem fet referència a les dificultats de classe a les quals es poden 

trobar; també a puntuals discriminacions de gènere.  

Finalment, cal dir que l’experiència de la discriminació pot donar-se no només en 

l’àmbit “ètnic” (racial, lingüístic, religiós, cultural, etc.), sinó també en termes de classe 

i gènere.  

P.ex., quan es preguntà per la possible discriminació ètnica, el Carlos respongué en 

termes de classe: “Pues no, realmente no. Sé que los [empresarios] discriminan a los 

sindicalistas, o por caerles mal te echan, pero nada”; o, també, p.ex., la la Diana 

Carolina va fer referència a assetjament sexual per part d’un patró (en aquest sentit, més 

que patir per la discriminació en clau ètnica, la Diana Carolina diu: “La mala 

experiencia es más de eso. De tener miedo que los jefes siempre quieran, vamos, tener 

algo”). 

 

Existeix una percepció de la discriminació, si bé aquesta percepció no és gens clara –i 

també és discutida-: existeix una nebulosa, basada més en llegendes urbanes, 

sensacions, notícies sensacionalistes, que no pas en les experiències pròpies o de 
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l’entorn més immediat (també és cert que a penes han iniciat les seves primeres passes 

en el món laboral).  

 

3.3.5. Expectatives; i valoració de les vies: batxillerat - GM. 

 

En aquest punt volem fer èmfasi en quines són les expectatives de continuïtat escolar al 

finalitzar l’ensenyament obligatori. Especialment, ens interessa la contraposició entre 

les vies acadèmiques (batxillerat) i professionals (GM). 

Òbviament, les expectatives de continuïtat i valor de vies estan fortament travessades 

pel procés migratori. I, també, per tant, per la comparativa entre el valor (a nivell de 

coneixements i de credencials –que no sempre van de la mà-) del sistema educatiu 

d’origen i el de destí. 

 

Valoració general de l’escola: El primer que cal dir és que en relació a l’escola en 

destaca una primera valoració general positiva, d’adhesió, basada més en la proximitat 

que en la distància.  

Són vàries les situacions que expliquen aquesta situació de certa adhesió. En alguns 

casos, l’alta identitat instrumental dels migrats (Bonal, 2003). Aquest element es 

combinava sovint amb un efecte “compensació” (F. Enguita, 1991): tant en els grups de 

discussió, com en les entrevistes semi-estructurades biogràfiques, com en les enquestes, 

l’escola és considerada una institució poc o gens discriminadora (menys que l’entorn, el 

barri, els mass media, o, fins i tot, els/les companys/es de classe). 

 

Aquesta bona valoració de l’escola es recolzava tant amb la comparació entre l’escola 

d’origen i de destí, com en una valoració intrínseca de l’escola. 

Si ens atenem a la comparació entre escola d’origen i de destí, en molts casos l’escola 

catalana sortia, ben parada de la comparació amb l’escola d’origen: sobretot pel que fa 

al alt valor de canvi dels títols. Diu la Júlia, contraposant el valor dels títols i del 

coneixement, d’aquí i d’allà: “Son mejores [els títols catalans]. O sea, si tu vas allá con 
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un título de aquí, obviamente te van a escoger al que tenga el título de aquí, aunque el 

de allá sepa más que tú y tú no sepas nada, pues por el título. Se dejan llevar”. 

D’altres autors han exposat aquesta relació entre valor dels títols entre escola d’origen i 

de destí (Pàmies, 2004). Per Pàmies (que fa referència en aquell cas, al contingent 

marroquí; però aplicable als casos centre i sud americans) les famílies valoren 

positivament l’escola en destí, per la diferencia de paper que perceben que juga l’escola 

en origen i destí. Mentre que aquestes famílies consideren que les escoles en origen no 

permeten l’ascens social, i per tant, mostren unes baixes expectatives vers la institució 

escolar, en destí la visió es oposada, i moltes famílies d’origen marroquí consideren 

l’escola com l’eina que permetrà als seus fills ascendir socialment i integrar-se a la 

societat d’acollida.  

 

En d’altres casos, la bona valoració de l’escola, i l’adhesió s’explicava l’acció 

pedagògica i la gramàtica escolar específica del centre: un equip directiu proper, 

motivat i motivador, capaç de conèixer l’alumnat, i tractar-lo de forma amable, que s’ha 

impregnat de i ha encomanat a la resta dels docents, una valoració positiva de la 

diversitat. 

 

Relació entre auto-percepció com estudiants i resultats acadèmics: a partir de l’enquesta, 

podem dir que es dóna una altíssima relació entre l’autopercepció com a estudiant i 

resultats acadèmics. Els elements definidors de “bon estudiant” eren, a partir de 

l’enquesta a l’alumnat, l’assistència a classe, l’auto-consideració com a bon estudiant, i 

les notes. Pel que fa a l’assistència a classe: dels que diuen que sempre assitien a classe, 

18 es van graduar d’ESO per només 1 que no va fer-ho. Dels que faltaven de tant en 

tant, la proporció és de 4 a 1. I els que faltaven sempre, la relació és de 0 a 1. Pel que fa 

a l’autoconsideració com a bon estudiant, dels bons estudiants, 11 es van graduar 

d’ESO, i només 1 no ho va fer. Dels no bons estudiants, la proporció és similar: 11 a 2. 

I, finalment, pel que fa a les notes (el més fàcilment objectivable –i per això 

probablement el més ajustat-, i com a indicador del rendiment): dels treien bones notes, 

5 es van graduar d’ESO i cap va deixar de fer-ho. Els que treien notes mitjanes i 

aprovaven –la majoria-, la proporció és de 15 a 0. I els que suspenien força, la proporció 

és de 2 a 3. 
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Alhora, però, com dèiem, ens hem trobat amb una relació recíprocament orientada entre 

expectatives de continuïtat escolar i rendiment acadèmic. Val la pena destacar la relació 

bidireccional que s’estableix entre expectatives i èxit acadèmic (Alegre, Benito i 

González, 2006): els alumnes amb més bon rendiment acadèmic mostraven unes 

expectatives més altes, mentre que els alumnes amb menor rendiment acadèmic tenien 

unes expectatives més baixes. Les expectatives inclouen: la voluntat de continuïtat i el 

valor que s’atribueix a cada elecció. Aquesta consonància entre rendiment escolar i 

expectatives pot ser deguda a que els alumnes més exitosos acadèmicament són els que 

estan més motivats degut a la seva alta identitat instrumental i expressiva; i, 

simultàniament, l’èxit acadèmic contribueix a augmentar la motivació –i les identitats 

expressiva i instrumental-, l’autoestima i, així, les possibilitats d’èxit futur (Merino, 

2002). El cas de consonància entre rendiment acadèmic i expectatives es pot explicar, 

també, a través d’Elster (1985). Actualitzant la faula de la guineu i el raïm de Fontaine, 

Elster trobar un mecanisme psicològic que consisteix en reduir les tensions i 

dissonàncies cognitives entre probabilitats i desitjos. Així, les expectatives associades a 

cada opció (creences i desitjos) es regulen en funció de l’èxit acadèmic (probabilitats): 

els elements probables apareixen com a desitjables i els improbables com a 

indesitjables. Així, per tal de reduir la dissonància cognitiva, la guineu, davant la 

impossibilitat d’aconseguir el raïm, conclou que aquest és amarg. En el nostre cas, la 

guineu-alumne establia la seves expectatives i desitjos (expectatives de continuïtat 

escolar) en funció de les seves probabilitats: rendiment acadèmic present. Aquest 

mecanisme, que no funciona sempre mecànicament, pot contribuir a explicar la alta 

correlació entre les expectatives escolars i el rendiment acadèmic.  

 

El valor de les vies: Pel que fa a les vies, la via acadèmica (batxillerat) era, en termes 

generals, millor que la via professional (GM), si bé ambdues tenien elements tant 

positius com negatius. 

Si ens atenem a l’enquesta, aquesta preguntava quins consells donarien a l’alumnat de 4t 

d’ESO en relació als estudis (resposta oberta). Va aparèixer tot sovint la comparació 

entre batxillerat i GM. Segons les dades de l’enquesta, GM és més fàcil que batxillerat, i 

recomanable per aquells que han tingut problemes a l’ESO (fins i tot, es recomana fer la 
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prova durant 4t d’ESO). Aparegué reiteradament la idea que no tothom ha de seguir la 

via noble acadèmica: batxillerat-universitat. Així, hi ha un públic potencial, el del quasi-

fracàs acadèmic, que no ha d’intentar aquesta via. Ara bé, essent el GM més fàcil que 

treballar, cal ajornar, tant com es pugui, la inserció laboral ràpida: és prioritari continuar 

estudiant. També a l’enquesta, apareixien discursos sobre el dilema del graduat. En 

aquest sentit, es constatà la facilitat d’aquest (“el graduat en ESO te’l regalen”); ara bé, 

això no és garantia d’èxit al batxillerat, ni molt menys. El graduat escolar, a més a més, 

té diversos sentits: pot haver-hi el d’orientació acadèmica, i el de professional (i és 

millor fer cas als consells dels tutors/es, si es vol evitar el fracàs escolar). 

 

Aquestes respostes de l’enquesta coincideixen amb les de l’anàlisi qualitatiu. Segons 

aquest, en general, tant per autòctons com per immigrants, batxillerat és considerada 

com la millor opció escolar. En tots els grups de discussió hi ha hagut un consens 

absolut en aquest tema. En segon lloc, cicles formatius (com un mal menor pels que no 

podien estudiar batxillerat). I l’inserció al mercat laboral era una opció molt marginal i 

gairebé no contemplada; en el cas que es contemplava era en el de fracàs escolar; amb el 

graduat escolar, es pressuposava la continuïtat a batxillerat -preferentment- i a cicles –

en menor grau-. 

Diu el tutor d’ESO: “batxillerat els hi dóna la sensació de que pot tenir en el futur la 

possibilitat de continuar estudiant o de tenir feines més ben remunerades o, com a 

mínim, de més prestigi, etc. Tot i que també es donen compte de que és difícil. I veuen 

cicles com a més assequible, no tant d’empollar, sinó de més manual, etc.”, mentre que 

GM, en un primer moment només es percep com a dispositiu terminal, mentre que més 

tard se’n descobreix la possible continuïtat “a vegades hi ha alguns que fan cicles i 

diuen <<a lo millor després puc arribar a fer batxillerat>>, o fer un tercer [CFGS] i 

arribar a la universitat. A vegades això a 4t no ho acaben de contemplar. Això és més 

quan són una mica més grans”. 

 

Aquestes preferències són coherents amb l’Interreg IIIA (2003), segons el qual la 

primera opció és de forma molt majoritària batxillerat i la segona, molt minoritària, 

cicles formatius de grau mitjà. 
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Batxillerat és l’opció més difícil. Però la seva dificultat està compensada pel seu alt 

valor de canvi al mercat laboral (i l’accés a les feines més qualificades; de totes formes, 

també es contemplen excepcions: carreres sense sortida professional i cicles amb molta 

sortida). Batxillerat aporta més oportunitats laborals, i a ocupacions més qualificades. 

Iván [autòcton, IES B]: perquè sempre agafaran abans a una persona que tingui 

Batxillerat que una que no el tingui. (...) 

Juan Luis[autòcton, IES B]: per trobar un bon treball. Encara que sigui difícil. 

El batxillerat és tant difícil perquè forma part d’un itinerari noble i acadèmic que 

culmina amb la universitat; pel Jaume [autòcton, IES C]: “yo creo que cuando llegas a 

batxillerat ya es porque tienes un nivel, pero también te exigen un nivel alto. Si no 

puedes llegar a este nivel, pues haces ciclos”. La universitat és vista com la culminació 

de la piràmide educativa, i representa la culminació de l’itinerari acadèmic (Merino, 

2002). 

Núria [autòctona, IES B]: jo, per a continuar estudiant, i anar a la universitat, 

que és lo que toca. 

Jenny [autòcton, IES B]: per treure’m una carrera. 

El Batxillerat és més generalista i abstracte que cicles; d’una banda, això és positiu en 

els casos que no és té clara la vocació i orientació laboral i s’aposta per una continuació 

en els estudis i s’ajorna l’especialització; d’altra banda, això és negatiu en els casos de 

major vocació i orientació laboral, en el que pot ser preferible cicles. Diu la professora 

d’ESO: “a veure, tenir el batxillerat és com no tenir res. Si et pares a batxillerat és com 

no tenir res. No? Tu acabes batxillerat i no saps fer res. Pots anar a treballar de 

dependent, amb tots els meus respectes, o en una sabateria. Però no saps fer res. Tenir 

un cicle formatiu com a mínim tens una mínima experiència laboral en un sector o en 

un camp, que pots anar ampliant”. I en el grup de discussió: 

Núria [autòctona, IES B]: jo sí que m’he plantejat, però prefereixo fer 

batxillerat. Perquè, no sé, si agafes un cicle formatiu l’agafes d’una cosa 

específica, i llavors és d’això del que has de treballar. Després pot fer el cicle 

superior i anar a la universitat, però és d’allò, és més concret, més específic (...) 

Batxillerat sempre el pots agafar quan no tens molt clar el que vols fer en un 

futur. 

Víctor [autòcton, IES B]: tens totes les portes obertes. 
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En contraposició a Batxillerat, cicles és més professionalitzador i específic. Això té 

conseqüències en la durada de les trajectòries: d’una banda, cicles permeten una 

incorporació al mercat laboral més directa; d’altra banda, Batxillerat pre-suposa una 

continuïtat escolar (la continuació natural de la qual és la universitat) 

Com diu la Judith [portuguesa, IES B], el batxillerat aporta coneixement genèric però 

no concret (“no saps de coses”): “Si estudies Batxillerat, només, pots tenir molt 

coneixement, però no saps de coses. Jo, per exemple, vull fer el Batxillerat tecnològic: 

Física i Química, Mates, Tecnologia, etc. puc saber-ne molt, però quan vagi a treballar 

a una Farmàcia, em diran dos noms i em quedaré igual. Per això jo faré batxillerat i 

cicles de grau superior”. 

 

El grau de dificultat i d’especialització afecta la tipologia del públic. El públic de 

Batxillerat està molt capacitat, són els “empollons”. El públic està més preparat perquè 

es tracta d’una opció més difícil, més teòrica i menys pràctica, només apta per aquells 

que estudien molt. Es dóna, unànimement, la divisió entre una opció teòrica i difícil 

(Batxillerat) i una de pràctica i fàcil (cicles). 

 

Els cicles formatius de grau mitjà són una segona opció, més fàcil i 

professionalitzadora. Per Planas, Merino i Sánchez (2008: 31), els cicles no tenen, en 

l’imaginari col·lectiu, el mateix prestigi que Batxillerat: “És un lloc comú pensar que la 

formació professional té una imatge negativa o degradada, que no té la mateixa 

consideració que el batxillerat o la via acadèmica en general”, tot i que no hi ha estudis 

que expliquin “què hi ha de prejudici i què hi ha d’objectiu en aquesta percepció”. 

L’alumnat de cicles és diferent al de Batxillerat; als alumnes de cicles no els hi agrada a 

estudiar, com diu la Lola [argentina, IES B]: “hi ha gent que no li agrada estudiar i 

tampoc pots obligar-la a estudiar”. La gent que assisteix a cicles és un alumnat no 

capacitat (i que per tant, no vol anar a fracassar al Batxillerat). Fins i tot es considera 

l’últim recurs per als fracassats; també per la Lola [argentina, IES B]: “hay gente que va 

sólo para hacer algo. Porque sabe que no podrá llegar a otra cosa. Entonces hace lo 

más fácil para tener alguna salida. Son un poco para fracasados”. Com diuen Planas, 

Merino i Sánchez (2008: 21): “l’associació de la formació professional al fracàs escolar, 
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és a dir, la idea de què el perfil de l’alumnat de l’FP és el que ha tingut problemes a 

l’ensenyament obligatori. Així, els <<bons>> estudiants estarien poc motivats a escollir 

la via professional, o els estudis professionals tindrien serioses dificultats per atreure 

aquest tipus d’estudiants”. Diu la tutora de GM i GS: “I després el tema de la formació 

professional, que s’ha dit molt que s’hauria de canviar la imatge, però a l’hora de la 

veritat, és fa molt poc. És a dir, es diu: canviarem. És a dir, la visió de la formació 

professional sempre ha quedat una miqueta com [pausa] no es dóna la importància que 

hauria de tenir. Es considera com de segona categoria. No és igual fer batxillerat que 

formació professional. Quan dintre de formació professional, si estiguessin ben 

informats, també pots tornar a entrar a la universitat! És a dir, fas un itinerari. Suposo 

que és manca d’informació”. 

Merino (2002: 272) comenta com “Les opcions professionals gairebé sempre són 

considerades com a segona opció. Anar a un cicles és com <<deixar d’estudiar>>, és 

una opció que es visualitza quan hi ha un fracàs evident al batxillerat o a la universitat, o 

por a aquest fracàs”.    

Per Merino (2002), hi ha un camí natural, la via noble: fer ESO, Batxillerat, i 

Universitat. Tot el que s’allunyi d’aquesta via normativa és entès com una desviació; i 

equiparable a deixar d’estudiar: 

Judith [portuguesa, IES B]: (...) Aleshores jo també em plantejava un dubte, i és 

que no sabia si anar a Batxillerat o a grau mig, però els profes em van dir: “no, 

fes Batxillerat, fes Batxillerat”  

Fatima [marroquina, IES B]: perquè, què esperes d’un profe? No et dirà: “no 

estudiïs”. 

Per Planas, Merino i Sánchez (2008: 8), “La percepció general que es desprèn dels 

estudis es que en el imaginari dels joves i de les seves famílies “estudiar” està relacionat 

amb avançar cap a la universitat i anar cap a l’FP es deixar d’estudiar o estudiar menys. 

El que d’alguna manera coincideix amb la funció que la legislació actual atorga als 

cicles formatius com a pont cap al treball”. Es continua la divisió entre estudiants 

bons=batxillerat, estudiants dolents=cicles. 

 

Una raó per accedir a cicles és la manca de capacitat intel•lectual per afrontar un repte 

més dur, teòric i de llarg recorregut. Només es pot fer batxillerat si s’hi està realment 
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preparat; per la Alicia [autóctona, IES C]: “claro, una persona que no podrá hacer 

bachillerato, pues no irá a bachillerato” i, també, segons una noia ecuatoriana [IES C] 

“si hay una persona que no está preparada para hacer bachillerato, es mejor que vaya 

a un ciclo”. 

L’únic aspecte en que, en alguns casos, cicles és millor que batxillerat, és que és més 

específic i permet una inserció laboral més ràpida. L’opció batxillerat només té sentit en 

casos de voluntat d’inserció laboral en feines qualificades, no pas en casos d’inserció 

laboral en feines no qualificades. Així, per un noi bolivià [IES C]: “una chica que quiere 

ser azafata no necesita ir a bachillerato”; i per la Judith [portuguesa, IES B]: “Si tu vols 

ser fontanero, no et posaràs a fer Batxillerat per ser fontanero”.  

El CFGM està més orientat al mercat laboral, però a unes feines desvaloritzades, en 

contraposició davant les feines de qualitat que ofereix Batxillerat.  

Els cicles són més específics i concrets. És positiu per als que ja tenen decidit el seu 

futur laboral, i volen una inserció laboral ràpida i no qualificada; però dolent per als que 

no tenen decidit el seu futur laboral. Com diu la Jenny [autòctona, IES B]: “depèn del 

que vulguis. Si vols una cosa molt específica, doncs fas un cicle i ja està. Però si encara 

no tens plantejat res, sempre estàs a temps de fer el batxillerat i després ja... llavors pots 

agafar qualsevol carrera”. 

La incorporació és igualment fàcil, i més ràpida, però s’accedeix a treballs de menys 

qualitat; com diu el Toni [autòcton, IES B]: “no hi ha més demanda que si només tens 

la ESO, però els treballs que ofereixen a la gent amb batxillerat són de més sou. Perquè 

la majoria de treballs no volen superdotats, ni res, només mà d’obra. Simplement 

obrers”. 

La inserció laboral de cicles és més directa i ràpida, però menys qualificada. Pels joves, 

condueix a treballs poc retribuïts. Aquesta percepció és congruent amb l’enquesta de 

l’estructura de salaris que publica l’INE . I, això, com diuen Planas, Merino i Sánchez 

(2008: 11), “planteja forts interrogants respecte a actituds voluntaristes que veuen la 

millora de la valoració de l’FP i el creixement de l’accés a l’FP com un problema 

d’orientació i com a responsabilitat principalment dels alumnes que continuen 

enlluernats per la universitat no valoren prou l’FP, sembla que el mercat de treball 

tampoc ho fa i els joves no estan tan desorientats com se suposava.” 
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En qualsevol cas, sembla que els estudiants tenen motius econòmics per escollir 

batxillerat, encara que sigui un itinerari més llarg i difícil.  

Per Alegre, Benito i González (2006), els estudiants escullen tenint en compte les 

formes d’accés al mercat laboral, on hi ha una opció més directa (cicles) enfront d’una 

acadèmica (Batxillerat) que implica la continuïtat formativa abans d’introduir-se al 

mercat laboral, una incorporació més tardana però més qualificada; és la universitat la 

que obre les portes als alts estatus socio-laborals.  

Els entrevistats en Alegre, Benito i González descarten la via de Batxillerat per 3 

motius: per la seva durada, la seva dificultat, i les reticències familiars . Les 2 primeres 

qüestions apareixen reiteradament en tots els grups de discussió. 

 

 

Finalment, els PGS-PQPI són considerats la pitjor opció en la continuació d’estudis, 

però millor que continuar treballant. Però millor que fer un PGS, i en cas de suspendre 

4t d’ESO, és millor repetir –quan sigui possible-.  

Sovint no es dóna gaire valor als PGS. Al grup de discussió immigrant de l’Ies C: 

Noi Perú: porque el PGS no tiene garantías. 

Noi Equador: no. 

Noi Bolívia: te puede dar un trabajillo, pero es lo mismo que si no hubieras 

estudiado. 

Noi Perú: te ayudan a hacer un cursillo, pero no sirve de mucho. 

Val la pena destacar el canvi d’orientació dels PQPI. Com ja hem comentat al marc 

teòric, reitera la responsable de zona dels PTT/PQPI: “Antigament, els PTTs, com el seu 

nom diu: pla de transició al treball. Eren xavals que venien aquí amb la intenció de 

posar-se a treballar en el lloc de pràctiques. I de trobar una feina, a part d’una 

formació mínima que els hi donàvem aquí (els hi donem formació en un ofici). Era 

aprendre, tastar un ofici, diguem-ne, i anar a treballar. Això era, et parlo d’antigament 

(...)això ha anat canviant al llarg dels anys. I ara un xaval de 16 anys és un nen, o una 

nena. Encara. I els pares els veuen com nens, no com a treballadors. Llavors el que 
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volen és que continuïn estudiant (...)la normalitat és que tothom quan entra aquí 

manifesta (almenys ho manifesta): vull continuar estudiant. Aviam. Això no vol dir que 

després sigui així. Perquè no deixa de ser gent que no li agrada estudiar, que ja està 

molt fastiguejat dels estudis”.  

Aquesta situació, continua, és deguda a la voluntat de l’Administració de potenciar la 

FP: “a més, des de la pròpia administració es fomenta molt, molt, molt, que els alumnes 

vagin a cicles. Perquè es tracta de potenciar la FP. I això ha canviat molt. El 

Departament ha fet una política demolidora per promocionar la FP. Ha obert molt el 

ventall, ha obert molts cicles, he fet molta, i hi ha fet [pausa]..., hi ha dedicat molts 

esforços, i segurament molts diners, en potenciar la FP. I nosaltres estem dintre 

d’aquesta [dinàmica] (...) Nosaltres som una FP de nivell 1. O sigui que ja està tot 

encarrilat. Després ve nivell 2 i nivell 3.”. 

Encara que l’accés als GM pugui implicar un gran fracàs: “és una fantasia, és una 

il·lusió per a ells. Però la realitat és una altra. Llavors, quan comencen a fer un cicle 

tenen dos anys per davant: torna’t a posar en un entorn d’estudi, eh, buf, hi ha molta 

gent que no continua. Hi ha abandó, és clar, abandonen perquè es cansen. Perquè en el 

fons és gent que no és estudiosa”. 

 

La inserció laboral, i la incorporació ràpida al mercat laboral no està ben valorada, ja 

que representen diners que es destinen a un mateix i a un propi un oci consumista, més 

que a la família; la Judith [portuguesa, IES B] diu: “jo trobo que això ho tenen molts. Es 

posen a treballar pensant que guanyaran diners, perquè es pensen que clar, ara per 

ara, si tenen diners... però en un futur et moriràs de gana. Et compraràs els teus 

capritxos mentre treballis, però el dia de demà els teus pares no estaran, i et moriràs de 

gana”. 

Es dóna per descomptat una relació positiva entre estudis-inserció laboral, i això es 

confirma per les experiències i consells d’aquells que ja s’han insertat laboralment; al 

grup de discussió d’immigrants de l’Ies C: 

Noi Bolívia: como decía antes la María: si quieres trabajar de algo bueno, 

tendrás que tener más estudios. Si tienes más estudios, tendrás mejor trabajo. 

Buen trabajo es cobrar más y trabajar menos horas. (...) 
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Noi Perú: la mayoría nos dice: “mejor estudia”, porque si no estudias, no 

trabajarás de lo que quieres. Por lo tanto, tienes que estudiar (...) 

Noi Equador: me encontrado amigos que han estudiado y que es bueno estudiar, 

porque los que estudian cobran mucho. Han estudiado Derecho, y de eso se 

cobra mucho. (...) 

Noia Equador: después de dejar de estudiar se arrepienten de haberlo dejado 

 

L’articulació de les preferències: l’ego, l’IES, i la família. Un cop copsar el sdentit i el 

valor atribuït a les diferents vies, intentarem, a partir de les enquestes, quantificar les 

diferències en les preferències per batxillerat, GM, PQPI, i la inserció laboral, tant en 

els/les enquestats/des, les famílies, o els IES.  

En relació a les enquestes, continua vigent l’esquema jeràrquic: batxillerat > CFGM i, 

en molt menor mesura, treballar, i PQPI. Ara bé, els diferents agents ho prefereixen amb 

diferent intensitat.  

Així, els/les enquestats/des, l’escala és batxillerat (16; 44%) > CFGM (11; 31%) > 

treballar (3, 8%) > PQPI (1, 3%). En el cas de la família: batxillerat (15, 41%) > CFGM 

(4; 11%). Si bé destaca l’element de “fes el que tu vulguis” (13; 36%). I, pel que fa a les 

orientacions per part dels tutors i professorat de l’institut, la relació és batxillerat (17; 

47%) > CFGM (12; 33%), i on hi ha un alt percentatge d’indefinició (5; 14%); en canvi, 

no apareix la opció treballar: des de l’IES sempre es demana continuar estudiant.  

Si analitzem la relació d’expectatives paternes i filials, observem que quan l’ego vol fer 

batxillerat la família també hi està d’acord (14 sobre 16 casos). En canvi, quan l’ego vol 

fer un GM, la família hi està d’acord en 4/11, mentre que “fes el que vulguis” augmenta 

fins a 6/11.  

Les respostes familiars “fes el que vulguis” podrien ser una forma de control indirecta i 

implícita, subtil, que s’activa en moments de discrepàncies entre expectatives paternes i 

filials. És per això que el “fes el que vulguis” apareix molt més en els casos en que la 

via escollida pels fills/es és GM (6/11, 55%), que no pas en batxillerat (2/16, 13%). Dit 

d’una altra manera, de les respostes “fes el que vulguis”, en ¾ del total de vegades que 

apareixen en el GM, i només ¼ en batxillerat. 
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I que expressa, com ja havíem comentat anteriorment, d’una banda, les majors 

expectatives paternes, junt amb un coneixement major de la via acadèmica noble (i 

desconeixement de la professional). I, d’altra banda, en els fills/es, expressa tant un 

major del sistema educatiu català (i, també, de GM), que se suma a unes expectatives 

més d’acord al seu rendiment (un “realisme” que ajusta expectatives de continuïtat amb 

rendiment acadèmic). 

En general, doncs, les preferències són, en tots casos, de batxillerat per sobre de GM; 

ara bé, varien força segons qui ho fa: en el cas de l’ego, la preferència és més similar 

(16 batx.-11 GM); la família presenta la situació més dispar, i la menor preferència per 

un grau mitjà (15-4); i en el cas de la orientació del propi IES, la situació és un terme 

mitjà: 17-12.  

 

I si analitzem la relació entre les expectatives dels/les enquestats/des amb les 

orientacions de l’IES, quan l’ego vol fer batxillerat, l’IES també hi està d’acord (12/16). 

També hi ha acord en fer un GM: 7/11 (si bé 3/11 casos hi havia discrepància, i l’IES 

recomanava fer batxillerat). En canvi, als 3 casos en que l’ego volia treballar, en cap 

l’IES ho recomanava tampoc. L’IES parteix de la seva lògica de la cultura com a bé de 

salvació (Martín Criado, 2010): des de l’òptica de l’escola el requeriment és, sempre, 

continuar estudiant, per vies més o menys nobles –segons bons i dolents-, però mai 

treballar. 

Fins i tot en els casos en que l’alumnat pretén la inserció laboral, la orientació és 

continuar estudiant (encara que sigui a través de consells relacionats amb la inserció 

laboral). Diu la tutora d’ESO: “A veure, ells el que voldrien és graduar i posar-se a 

treballar. Doncs el nostre missatge recurrent i això és <<no>> [riu]. Us heu de 

formar, però bueno. Perquè si no serviu per a res específic us donaran un sou de qui no 

serveix per a res específic. I si us formeu per fer un ofici determinat, doncs podreu 

accedir a una feina més qualificada. Però les feines menys qualificades són les menys 

remunerades.  <<Es lo que hay>>”. 

 

Taula: Grau d’acord entre expectatives d’ego, família, i IES, i curs realitzat al 2008-09. 

Alumnat centre i sud americà. 
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  Expectatives família Expectatives IES 

  Batxillerat CFGM Altres (*) Total Batxillerat CFGM Altres (*) Total 

Expectatives ego 

Batxillerat 9 0 1 10 7 1 2 10 

CFGM 0 4 4 8 3 4 1 8 

PQPI 0 0 1 1 0 1 0 1 

Treballar 1 0 1 2 1 1 0 2 

F.O. 0 0 1 1 1 0 0 1 

Altres (*) 0 0 3 3 0 2 1 3 

Total 10 4 11 25 12 9 4 25 

* = El que jo volgués, estava d’acord amb la meva tria; Ns/Nc. 

Més enllà de la correspondència entre expectatives dels agents (ego, família, i IES), 

analitzem a continuació la correspondència entre expectatives i el curs que efectivament 

es cursà: 

Taula: ego, expectatives d’estudiar en el futur, al finalitzar 4t d’ESO (2007-08), i curs 

realitzat l’any següent (2008-09). Alumnat centre i sud americà. 

  Curs 2008-09 

  Res; 

Treballar 

Repetir 4t 

d’ESO 

PQPI, 

PGS 

CFGM Batxillerat Altres 

(*) 

Total 

E
go

 

Res; Treballar 3 - - - - - 3 

PQPI, PGS - - 1 - - - 1 

CFGM 1 2 - 3 1 1 8 

Batxillerat - 1 - 1 8 - 10 

Altres (*) 1 - - - - - 1 

Ns/nc - 1 - 1 - - 2 

Total 8 5 1 7 14 1 25 

F
am

ili
a 

CFGM 1 2 - 1 - - 4 

Batxillerat 1 1 - 1 7 - 10 

“El que jo 

volgués” 
3 0 1 3 2 - 9 

Ns/nc 1 - - - - 1 2 

Total 8 5 1 7 14 1 25 

IE
S

 

CFGM 2 2 1 4 0 - 9 

Batxillerat 3 1 0 1 7 - 12 

PQPI 1 - - - - - 1 

Altres (*) - - - 1 - - 1 

Ns/nc - 1 - 0 2 1 4 

Total 8 5 1 7 14 1 25 
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Font: elaboració pròpia. 

* = Formació ocupacional, escola d’adults per obtenció del graduat. 

 

Podem fer algunes conclusions, tant de cada una de les expectatives/orientacions, com 

genèriques. La correspondència entre les expectatives al acabar l’ESO (curs 2007-08) i 

el que efectivament es cursà al 2008-09 són molt dispars segons agent i recurs. 

Pel que fa a l’ego, hi ha una alta correspondència en batxillerat (ho van fer 13 dels 18 

que esperaven fer-ho: el 81%). No passa el mateix amb GM: 3/11 (27%); també 3 

persones de les que volien fer un GM van acabar repetint, o abandonant la formació. Pel 

que fa a la família, també hi ha una alta correspondència en batxillerat (11/15, 73%), fet 

que no es dóna en les altres orientacions. Pel que fa a la orientació per part de l’institut, 

unes dinàmiques similars: alta correspondència de batxillerat (12/17, 71%), que no es 

dóna en GM (4/12: 33%). 

Així, d’una banda, en l’expectativa o consell de batxillerat hi ha una alta 

correspondència amb el que es cursà l’any següent. En canvi, d’altra banda, no passa el 

mateix amb el GM, on hi ha menor correspondència: augmenta el fracàs (repetició de 

curs), així com l’abandó escolar. Aquests elements semblen reafirmar, com ja 

comentàvem anteriorment, la situació de GM com a “segona opció”, o mal menor –

almenys en alguns casos-. 
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Les expectatives de futur. 

Taula: expectatives d’estudiar futur segons estudis presents. Alumnat centre i sud 

americans. 

Res 9 

Res 1 

eaGM 1 

eaGS 1 

CFGM 4 

Batxillerat 1 

Universitat 1 

CFGM (1r i 2n) 6 

Res 1 

CFGM (altre) 2 

eaGS 2 

Batxillerat 6 

Res 2 

CFGS 2 

Universitat 2 

CFGS (1r i 2n) 2 
Res 1 

CFGS (altre) 1 

Universitat 2 Post-grau  2 

Total 25 

Font: elaboració pròpia. 

Si analitzem les expectatives de futur acadèmic, hi ha 2 elements que volem destacar. 

En primer lloc, la consolidació de la via FP. Es dóna una continuïtat acadèmica, dins i 

en la FP. Això implica, alhora, que la FP no és tant sols un dispositiu final, sinó que 

també permet la continuïtat formativa. I aquesta continuïtat formativa es dóna sovint 

dins de la mateixa FP: en el mateix nivell però diferent especialitat; o en diferent nivell, 

i la mateixa especialitat. Aquestes suposicions són coherents amb les dades de l’Etefil-

2005 (Garcia, Casal, Merino, i Sánchez, 2013), o d’altres estudis realitzats a partir de les 

trajectòries biogràfiques de flux, més que no pas dades estoc (Merino, i Termes, 2011). 

Aquestes suposicions de continuïtat, en clau positiva, semblen permetre una major 

continuïtat formativa (i reducció del fracàs escolar), però, en clau negativa, podrien 

dualitzar les vies, consolidant una de professional: FP1-FP2-FP3, reeditant, així, el que 

Baudelot i Establet (1976) anomenaren la “doble via”. 
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I, en segon lloc, que la continuïtat formativa al acabar el batxillerat passa tant per CFGS 

com per la universitat. Aquesta continuïtat, que ha apuntàvem observant el Diagrama de 

Lexis, qüestiona la vigència absoluta de la via noble-acadèmica batxillerat-universitat. 

 

3.3.6. Segregació. Divisió per nivells, i etnificació d’aquests. 

 

Un element institucional que condiciona fortament les trajectòries dels immigrants és la 

segregació, tant interna (divisió per nivells; cohesió i selecció), com l’externa (doble 

xarxa; segregació residencial; estratègies de fugida familiar; ghettització de l’escola).  

Si comencem per l’anàlisi de la segregació interna, recordem el què dèiem al marc 

teòric, partíem de que la divisió per nivells pot aprofundir en la desigualtat educativa i 

social en la mesura que el reclutament i l’accés als grups de nivell poden ser etnificats 

(Ogbu, 1991, i 2003), i fonamentats en una jerarquia de l’alteritat o paradigmes de 

dèficit culturals. A Catalunya la segregació ha anat sovint de la mà dels grups de nivell, 

on és freqüent trobar alumnat estranger que passa de l’aula d’acollida al reforç, i 

d’aquest a les classes de nivell baix (Carrasco, 2008). Per aquesta autora, aquests 

mecanismes interns de selecció i segregació, que acaben reflectint –i mantenint- les 

desigualtats de classe i ètnia (fins i tot poden donar-se experiències escolars guetitzades 

dins d’escoles no guetitzades).  

Ara bé, aquesta segregació és percebuda de forma diferent en alumnat i en professorat. 

El professorat presenta un discurs complex en relació a la segregació interna. S’és 

conscient del perill de la segregació, però també la necessitat de salvar el nivell (i, 

partint de la teoria del comboi, la segregació és una forma de salvar-la). En aquest 

sentit, es defensa –amb matisos- la divisió per nivells. I, si bé és cert que hi ha certa 

concentració dels estrangers als nivells més baixos, aquesta és fruit del fet migratori, no 

pas de la distància cultural. 

Pel professorat, la divisió per nivell condiciona, i molt, la continuïtat en l’ensenyament 

post-obligatori. Les conseqüències negatives són conegudes, però són inevitables i 

formen part d’un funcionament necessari. Diu la tutora d’ESO: “encara que sempre hi 

ha algun [pausa] hi ha algun de 4t xungo que acaba pujant al carro. Els millors [del 4t 

xungo] també acaben pujant al carro. Mira, no ho sé. Jo ho trobo, per un costat entenc 
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que es faci la divisió, però per altre costat penso que els mindundis tenen molt clar que 

són mindundis. I llavors exigeixen menys exigència, perquè ells són els mindundis, són 

tontos”. 

Hi ha un element d’acció pedagògica, que depèn de la persona concreta que la dugui a 

terme, i poden haver-hi fortes discrepàncies en aquesta acció tutorial. Preguntant-li a la 

tutora d’ESO quins consells es donaven des del centre, respongué: “que facin el que 

vulguin. Mira, això són maneres de fer. Hi havia hagut una tutor de 4t de fa anys, ara 

està jubilada, que deia claríssimament <<tu no serveixes per batxillerat>>. I jo això 

no ho diré mai. Perquè no saps mai la gent. A veure, si és una persona que té un 

dictamen de discapacitat, bé...òbviament. Però hi ha tants factors: no motivació, 

mandra, no saps el canvi que et farà una criatura. A lo millor a la ESO és un 

arreplegada, i a lo millor entra a batxillerat i canvia de xip. I què hi tenen a perdre? 

Un any? Sempre els hi dic: <<jo ho provaria>>. Jo ho provaria, perquè a lo millor et 

sorprendràs a tu mateix: <<prova-ho!prova-ho!>>. Que no te’n en surts, que no 

t’agrada, que no sé que, llavors et busques un Cicle formatiu d’alguna cosa que 

t’agradi i fantàstic. Que has perdut un any? Doncs perdre’l. Quin és el problema? 

Cap”. En contraposició l’altre tutor d’ESO afirmava que els de l’aula “dels bons” anava 

a batxillerat, i la “dels dolents” a GM: “la majoria de vegades sí. O sigui condiciona 

una mica. (...) bueno, de fet, tant els profes i els tutors i també del POA i de 

l’Ajuntament (que venen a informar i tal) se’ls hi explica tots els ventalls i totes les 

possibilitats (això a nivell general). I llavors, alumne per alumne, doncs depenent una 

mica de la trajectòria que porta, de les seves possibilitats –que nosaltres creiem que pot 

tenir-, etc., se li pot aconsellar una mica. Però sempre donant informació de tot i no 

condicionant (...) se li pot dir [pausa] <<creiem que seria aconsellable doncs que fessis 

uns estudis doncs amb un cert nivell no massa elevat, perquè et perdràs, etc.>>. Però 

no una cosa categòrica.”. 

En aquest marc d’orientació i consells, graduat d’ESO, i continuïtat post-obligatòria és 

on es dóna el dilema del graduat (doble i, fins i tot, triple), com ja hem comentat al marc 

teòric. 

 

Pel que fa a l’alumnat comentàvem que la valoració del centre és positiva. Ara bé, que 

la valoració sigui positiva no implica que sigui acrítica. Es discuteix la segregació, 
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sobretot la interna: i es té la capacitat interpretativa crítica per anar més enllà de la 

terminologia oficial, i percebre l’autèntic (o almenys percebut com a tal) sentit –i 

funció- de la segregació interna i de la divisió per nivells. Així, la divisió per grups 

(independentment dels eufemismes) és percebuda com divisió per nivells, i es relaciona 

amb la continuïtat escolar –i els consells dels tutors/es-: els bons a batxillerat, els 

mitjans a GM, i els dolents a treballar. Pel Mohamed, un alumne marroquí de l’Ies B 

referint-se al seu grup: “la meva és un caos. És un caos. (...) porque ahí hay salvajes. 

Ahí hay de todo”. 

En aquest sentit, cal posar de relleu la contradicció entre algunes de les pràctiques del 

centre, i de la retòrica més comprensiva de la LOGSE. Alhora, com a segon element, 

l’alumnat és conscient de que la divisió per nivells es complementa o coincideix –en 

part- amb una etnificació dels itineraris.  

 

Pel que fa a la segregació externa, el centre presenta una major concentració d’alumnat 

estranger que el percentatge relatiu al barri (com ja assenyalàvem quan presentàvem el 

context de l’institut i del barri). Aquesta és una situació coneguda pel professorat del 

centre. Diu la tutora de GM i GS: “I després, clar, aquest centre, el IES, que està situat 

al barri de la Florida, que ja és un barri de persones d’origen d’altres zones de l’Estat 

espanyol. Però clar, aquesta gent s’ha fet gran, ha anat marxant, ha deixat el barri, i 

aquest lloc, aquests llocs buits s’han anat ocupant per nouvinguts. És a dir, a partir de 

l’any 2000 comença a venir molta gent de fora, i bàsicament ara estem, diria per les 

últimes dades que tinc, sobre un 30% de població immigrant a nivell registre censal de 

l’Ajuntament, empadronats. Però suposo que en la realitat puja bastant. Què passa? 

Nosaltres a l’institut, tot i estar en un barri que tenim aquest percentatge d’immigració 

que és del 30 i escaig, suposo que nosaltres hem tingut aquí, a nivell d’institut estàvem 

a més del 60%, i als cicles formatius l’any passat estàvem gairebé, als cicles mitjà, a 

nivells de 90%. És a dir, que també som un pol d’atracció de nanos d’altres barris (...) 

És un efecte crida, m’imagino, no?”. 

 

En qualsevol cas, en el debat sobre la segregació externa, tant alumnat com professorat 

tenien visions complementàries. L’alumnat considerava que el centre ocupava una 
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posició més cèntrica en el camp de joc escolar; en contraposició, el professorat 

expressava la seva por pel possible procés de marginalització i estigmatització que patia 

el centre. Aquesta situació és efecte, i alhora fruit de, la fugida de grups socials –sovint 

autòctons i/o classes mitjanes-, que a intenten distinguir-se del que consideren entorns 

més desafavorits. La por a l’estigmatització del centre era viscut de forma intensa pel 

professorat, tant pel procés de devaluació del propi centre com per, indirectament, de la 

devaluació de la seva posició professional (en tant que docents d’un centre petit, públic, 

marginalitzat). 

 

3.3.7. El tractament de la diversitat. 

 

Com diu Carabaña (2006), l’escola està obligada a tractar igualment als fills/es dels 

immigrants/des que dels natius, però per a fer-ho, ha d’atendre a les necessitats 

específiques de cadascun. Però, com es pot tractar, de forma igualitària, a un alumnat 

divers? Alegre, Benito i González (2006), exposen la paradoxa que l’atenció a la 

diversitat es plantegi de forma global, sense tenir en compte que l’alumnat nouvingut (al 

marge de característiques familiars, personals, socioeconòmiques i culturals) arriba a 

Catalunya amb un bagatge previ específic: unes experiències escolars prèvies que 

influiran en el seu procés d’integració escolar, i que són extremadament diverses. 

També existeix el perill de classificar els seus alumnes segons el seu origen geogràfic, i 

pensar-los com a homogenis (Alegre, 2005; Alegre, Benito, i González, 2008).  

Tres itineraris, recollits a les biografies poden servir d’exemple. Hi ha la Nadia, que es 

queixava de la baixada de nivell que va suposar el canvi entre origen i destí (on passà de 

fer logaritmes a una aula ordinària a Perú, a fer sumes i restes a l’aula oberta); el 

Carlos, que venia d’un col·legi concertat catòlic, amb una relació alumnat-professorat 

molt estricta, i que se sorprengué negativament de la manca del respecte envers el 

professorat; o l’Edison, en qui trobem elements tant de contingut, com relacional. Altra 

vegada, la diversitat de situacions d’origen, de processos migratoris, fa recomanable 

concebre la diversitat com quelcom molt heterogeni: “tants caps, tants barrets”.  

És especialment rellevant la crítica de la Nadia, la crítica de la qual a l’aula d’acollida 

hauria de servir per reflexionar sobre la visió sobre els nouvinguts, recolzada tant en 
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l’homogeneïtat com en el dèficit. Diu la Nadia: “Porque, por ejemplo, aquí, yo que sé, 

cuando tu llegas, piensan que no sabes. Y entonces te ponen a hacer sumas y restas. 

¡Eso en 3º [de ESO]! Y entonces, claro, te ves tú como qué, como si tú no supieras 

nada. Y, porque claro, yo por ejemplo allá [en Perú], yo no hacía ni sumas ni restas, 

porque hacía, porque estaba haciendo, hice 2º, y había hecho los logaritmos. Cosa que 

aquí han hecho a mates, pero después”. 

 

Amb això no pretenem insinuar que els immigrants tenen el mateix nivell que els 

autòctons: les proves PISA, o d’altres estudis, així ho corroboren.  Tenen algunes 

problemàtiques compartides, però també una gran diversitat interna (entre col·lectius i 

dins d’aquells), de nivells, educatius i lingüístics, d’actituds i situacions familiars. Però 

sí deixar d’associar nouvinguts a un col·lectiu homogeni; i, específicament, equiparar-lo 

a fracàs acadèmic. 

 

Ara bé, també és cert que l’arribada d’alumnat immigrant ha de lidiar amb 2 aspectes: a 

quin curs s’incorpora l’alumnat nouvingut, i quan ho fa (matrícula viva). Aquests dos 

elements són polèmics, i els informants privilegiats tenen posicions dispars. 

 

 

3.3.8. Jerarquització de l’alteritat: L’efecte Pigmalió. 

 

Són molts els estudis que posen èmfasi en la relació entre les expectatives del 

professorat i les trajectòries dels diversos grups ètnics. 

En aquests estudis, es posa èmfasi en el tracte rigorós i les baixes expectatives del 

professorat sobre les seves motivacions i habilitat. I, també, en els processos a través 

dels quals les escoles identifiquen habilitats i potencials (i on sovint l’ètnia és tant 

important tant com el propi rendiment). Podem citar, entre altres: en general podem fer 

referència a Rist (1970), Ballestín (2010), Rosenthal i Jacobson (1969), etc.; i en clau 

ètnica, podem fer referència a Ogbu (1991, 2003), Gibson (1988), Gillborn i Mirza 
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(2000), Portes i Rumbaut (2001); i a Catalunya, tenim els estudis de Carrasco (2004, 

2008), Pàmies (2004), Serra i Palaudàries (2010), etc. 

En aquest sentit, l’anàlisi qualitatiu ha volgut centrar-se sobretot en les expectatives del 

professorat, en el qual existeix una jerarquia de l’alteritat. 

En el cas de la tutora d’ESO, comenta el baix nivell dels centre i sud americans, 

almenys en geografia i història: “No saben on són els Andes. Peruans i bolivians no 

saben on són els Andes (...) o jo et podria dir, per exemple, els dominicans tenen uns 

nivells baixíssims de competències bàsiques. De competències bàsiques, vull dir, que a 

l’hora d’elaborar un mini – escrit tenen dificultats, escriuen amb més lentitud, etc., 

etc.”.  

I rebla un tutor d’ESO, reafirmant la diferència de coneixements, però no només 

d’aquests: “coneixements i no només coneixements. Sinó també el tipus d’actitud i 

d’educació que porten. Que alguns, per exemple països centre – americans, estan 

acostumats que no estan moltes hores al col·legi o escoles. Llavors es nota moltíssim: 

aquí, t’aguanten fins a l’hora del pati, pel matí, però després pràcticament estan 

estressadíssims, i llavors sempre volen sortir (que si vaig al lavabo, que si no sé què). I 

no s’aguanten dins de l’aula”. I continua: “I els sud – americans poden arribar a ser, al 

principi sobretot, molt tranquils, molt educats, tal, però normalment hi ha uns quants 

que poden anar degenerant en tant que comportament. Però sobretot el que es nota és 

que són molt lents a l’hora de treballar. Poden arribar a fer el mateix que els altres, 

però al seu ritme, diguem-ne. I clar, això a nivell d’ESO pot arribar a ralentitzar molt 

el ritme d’aprenentatge. Si el que predomina són alumnes d’aquests, doncs has d’anar 

una mica al seu ritme”. 

A més a més, aquest baix nivell es combina amb altes expectatives de continuïtat 

acadèmica per part dels progenitors, la qual cosa pot generar fortes contradiccions. Diu 

la professora d’ESO, quan se li preguntà sobre si les famílies immigrades tenien 

expectatives “inflades”: “absolutament! Perquè venen amb uns nivells molt baixos, i 

després perquè l’ambient que tenen a casa no és un ambient perquè es puguin posar al 

dia. Evidentment, hi ha nanos llestos a tot arreu. Però lo que està clar és que s’ha 

d’agafar un plumero i treure les teranyines del cervell. I si ningú agafa el plumero i 

treu les teranyines del cervell, mal assumpte. I aquests nanos, segons de quins països, 

això també és cert, segons de quins països et venen amb uns nivells molt baixos, que 
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estan sempre amb currículums adaptats, amb lo qual evidentment no poden arribar a 

batxillerat i si arriben s’estrellen”. 

Ara bé, cal destacar, també, els subgrups dins d’aquest gran grup (“centre i sud 

americans”), i, també, dins de cada col·lectiu. Pel que fa a les diferències dins dels 

centre i sud americans, diu la professora d’ESO: “Aleshores en quant a nivell, 

evidentment, on hi hagi un argentí, <<que se quiten los demás>>, els argentins i 

uruguaians et venen amb un nivell bastant acceptable (...) colombians n’hi ha pocs, i 

els que hi ha són bons”. I, pel que fa a les grans diferències dins de cada col·lectiu, diu 

la tutora d’ESO: “Els dominicans [són els pitjors alumnes]. Això no vol dir que no hi 

hagi un dominicà que sigui brillantíssim. Això per descomptat. Clar, a on comences no 

té res a veure fins a on arribes”. I, en sentit negatiu, continua la professora d’ESO en 

relació als sud americans: “Els, per mi, de Sud – Amèrica, els que venen amb pitjor 

nivell amb diferència, és Bolívia. (...) Seguit de Perú. Equador depèn de si són de Quito 

o de Guayaquil”, i als centre americans: “República Dominicana també depèn d’on 

vinguin. Però República Dominicana acostumen a anar bastant coixos, bastant”. I fins i 

tot, dins del mateix país: “Però de veritat, que no té res a veure un nano que ha estudiat 

a Guayaquil que un que ha estudiat a Quito! Que no té res a veure, i estic parlant del 

mateix país”. 

 

En contraposició, la gent d’Europa de l’est està molt més preparada. Diu la Maria, 

tutora d’ESO: “I, bufff, en canvi gent que ve de Orient, per exemple [són molt bons]”, 

en el cas específic, provinents d’Armènia.  

Aquests alumnes provinents d’altres entorns poden augmentar el nivell de l’aula, ja que, 

com diu el tutor d’ESO: “tipus Europa de l’Est, tipus Pakistan, tipus hindús, solen ser 

millors que els d’aquí”. 

 

Cal dir, però, que un element positiu que sovint s’associa als immigrants és la seva alta 

motivació. Diu la tutora de GM i GS: “els alumnes d’origen aquest, estranger, és que 

vénen amb moltes ganes. Saps? Vull dir, una cosa que després es va perdent, no? Una 

mica, quan ja t’acomodes, perquè ja tinc els pares o els avis. Ells vénen amb moltes 

ganes d’això, de prosperar i estudiar. Sobretot hi ha nanos que volen continuar 
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estudiant. Després a lo millor fallen, o falten, o tal. Però tenen les expectatives molt 

clares. Perquè, clar, vénen d’una situació, vénen d’un altre país.”. 

Finalment, una reflexió sobre el propi efecte Pigmalió, o etiquetatge. Partint de la 

gramàtica escola (Martín Criado, 2010), definim els objectius pragmàtics del 

professorat: tirar endavant les classes (el contingut oficial, determinat legislativament), i 

fer-ho mantenint tant la seva pròpia autoritat i l’ordre a l’aula, tot amb uns recursos 

limitats. I en aquest objectiu, la seva funció principal és classificar, jerarquitzar, i 

seleccionar l’alumnat. Ara bé, el procés de classificació de l’alumnat es dóna en molts 

moments i nivells. I la mateixa necessitat de classificar contínuament duu a que, tot 

sovint, es projectin expectatives i s’anticipin els resultats (l’efecte Pigmalió).  

En aquest sentit, volem posar èmfasi en algunes possibles dificultats a l’hora de superar 

l’efecte Pigmalió. (1) En primer lloc, la jerarquització de l’alteritat forma part d’un 

imaginari social ampli, ideològicament hegemònic (tot i que amb matisos, i discutit 

acadèmicament), suportat per molts agents mediàtics i polítics, i empeltat amb unes 

relacions mundials que estructuren la legitimitat cultural (en el sentit que hi ha unes 

cultures més legítimes, conegudes, poderoses, que d’altres) (Carrasco, 2000, i 0204). 

Com poden abstreure’s el professorat d’aquest imaginari? (2) Alhora, aquesta projecció 

d’expectatives i d’imaginari sembla difícil d’evitar en una professió on la primera 

exigència és l’avaluació, constant i permanent. Avaluació dirigida a individus, 

òbviament, però que formen part de grups socials (Martín Criado, 2010). (3) I, 

finalment, com ja s’ha alertat en d’altres obres, el que no té sentit és, simplement, 

canviar la direcció de l’estereotip. És a dir, substituir un estereotip negatiu per un de 

positiu: p.ex., les minories robot (Lee, 1995). 
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4. Conclusions. 

 

Les trajectòries amb les que ens hem trobat al llarg de la recerca es caracteritzen per una 

gran diversitat d’itineraris, i complexitat en aquests. Una diversitat, però, agrupable en 3 

grans trajectòries-tipus: la del fracàs acadèmic; la via professional; i la via noble-

acadèmica a través de batxillerat (que representen 1/3 del conjunt de la mostra 

cadascuna). L’alta graduació en l’ESO, i relatiu baix fracàs acadèmic (en part, gràcies a 

les repeticions, o també a la via PQPI-GM), és paral·lela a una orientació post-

obligatòria que passa tant pel batxillerat com pel GM. Per la seva banda, la continuïtat 

al finalitzar batxillerat ja no passa només per la universitat, sinó també per CFGS. La 

continuïtat formativa de la FP és sovint dins la FP (a diferent nivell, o especialitat): això 

implica que la FP no és només una via terminal; però, en clau negativa, podria redundar 

en una situació de doble via acadèmico-professional. I tot això es dóna amb una 

incipient aparició dels estrangers a l’ensenyament post-obligatori superior (universitat i 

CFGS). 

Destaca que a pesar de que les dinàmiques de matriculació entre GM i batxillerat s’han 

invertit (el primer guanya matrícula; el segon en perd), i s’han quasi igualat en termes 

de matrícula, bona part dels (pre?)judicis associats a cadascun d’aquests dispositius es 

mantenen vigents (Planas, Merino i Sánchez, 2008), com hem observat a la recerca. 

 

Els protagonistes d’aquestes trajectòries han estat joves de la generació 1’5, sobretot 

d’ascendència centre i sud americana (preponderants a l’IES). La generació 1’5 

s’enfronta a unes problemàtiques educatives específiques, que són diferents de la 1a 

generació, sobretot inserida laboralment, i de la 2a, escolaritzada íntegrament al sistema 

educatiu de destí. Aquesta situació neix del contrast entre l’aquí i l’allà, el destí i 

l’origen, sobretot –encara que no només- en l’àmbit escolar.  

Aquest contrast implica una comparació valorativa. Segons aquests, les credencials de 

l’escola catalana (com, en general, totes les escoles europees o del centre, comparades 

amb les centre i sud americanes o de la perifèria), són molt més útils a tots els mercats 

laborals, tant els d’origen com els de destí. Aquesta major utilitat explica també l’alta 

identitat instrumental de molts d’aquells/es nois/es de generació 1’5. Ara bé, la sensació 
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generalitzada entre l’alumnat nouvingut és que el valor dels títols camina de forma 

relativament autònoma dels coneixements i del currículum: és a dir, si bé el valor de 

canvi dels títols catalans/europeus/cèntrics al mercat laboral són netament superiors als 

títols dels centre i sud americans, no passa el mateix amb els coneixements, on la relació 

és més paritària. Cal notar, però, que el professorat sí que hi veu més diferències, 

recolzades en una jerarquia de l’alteritat, com veurem més endavant. 

En contrast entre l’escola en origen i en destí és també el xoc entre dues maneres de fer. 

són 4 els grans elements a destacar.  

(1) Les problemàtiques lingüístiques, en el cas dels centre i sud americans, sobretot la 

catalana (però també un xoc dialectal entre la variant estàndard del castellà peninsular, i 

del americà). Més enllà d’aquestes problemàtiques, que tenen un impacte immediat i 

fort, però resoluble a curt-mig termini, Bonal (2003) afegeix el desconeixement dels 

codis de la institució, de les regles implícites del camp de joc. Podem afegir-hi, també, 

sobretot en els progenitors, el desconeixement d’algunes de les vies i del valor 

d’aquestes –sobretot GM-.  

(2) Les diferències curriculars, ja sigui temàtiques (p.ex., en assignatures com història, o 

geografia, entre altres), ja sigui per nivell, poden dificultar l’encaix dels nouvinguts.  

(3) La relació alumnat – professorat i, en general, passar d’unes pedagogies visibles a 

unes invisibles, pot accentuar en un primer moment l’estranyament de la generació 1’5 

(si bé, a llarg termini, pot valorar-se positivament).  

I (4) el procés migratori com a projecte familiar implica, tot sovint, un primer 

desclassament en els progenitors, que disposen les expectatives de mobilitat ascendent 

en els seus fills/es. Aquesta estratègia de mobilitat passa gairebé sempre per un èxit 

escola associat quasi exclusivament a la via noble – acadèmica, batxillerat – universitat 

(també per desconeixement de les altres vies). Aquestes altes expectatives poden xocar 

amb les dels fills/es, que coneixen més el sistema educatiu català, i que adeqüen les 

seves expectatives de continuïtat al seu rendiment acadèmic.  

 

A pesar de les problemàtiques relacionades amb el procés migratori, no es pot fer una 

correlació lineal: ni l’arribada en la primera infància garantitza un rendiment equivalent 
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al dels autòctons, ni l’arribada a la plena adolescència equival al fracàs escolar (si bé si 

que afegeix complicacions a les trajectòries). Tot i que a casa nostra les segones 

generacions a penes comencen a ser rellevants, podem observar com a la majoria de 

països de l’OCDE hi observem grans diferències, acadèmiques i laborals, entre 

generació 1, 1’5, i 2, i autòctons. 

 

Hi ha elements que condicionen les trajectòries en un pla no només migratori, sinó 

també en un pla “ètnic”: 

(1) El paradigma pràctic des del qual, des dels centres, s’aborda la diversitat, i més enllà 

de la retòrica multicultural. Els nouvinguts sovint s’entenen com quelcom homogeni: 

una alteritat única i, per més inri, deficitària. Però si s’aprofundeix en la diversitat en els 

nouvinguts, aquestes es basen en una jerarquia de l’alteritat, basades en unes reals o 

suposades distàncies culturals. A la recerca s’ha establert una escala general (europeus > 

centre i sud americans > africans, magrebins), però també una de més específica 

(argentins, uruguaians > equatorians, bolivians > dominicans). Tot aquests estigmes 

generen un efecte Pigmalió o etiquetatge, amb efectes de sobres coneguts. Ara bé, per a 

superar-los no es tracta tant sols de canviar el sentit del prejudici, i substituir l’estigma 

del fracàs pel de la exitosa minoria robot (Lee, 1995): cal entendre la diversitat, grupal i 

individual, evitant en la mesura del possible tot prejudici. 

(2) La segregació escolar, interna i externa. L’externa implica un perill de devaluació, 

ghetittzació, i marginació del centre, en un cercle viciós que facilita i és fruit de  (causa i 

conseqüència) la fugida de les classes mitjanes i/o autòctones. Un procés que conviu 

amb la coexistència de la xarxa pública, concertada, i privada, a Catalunya. La 

segregació interna passa per la divisió de nivells, sovint etnificada (i basada en la 

jerarquia de l’alteritat). El perill discriminador d’aquesta divisió, que condiciona 

fortament la continuïtat en l’ensenyament post-obligatori, és acceptat –amb reserves- 

pel professorat: un mal menor inevitable, necessari per salvar el nivell del centre 

(almenys així s’entén des de la teoria del comboi). En definitiva, utilitzar la segregació 

interna per reduir la segregació externa. L’alumnat, per la seva part, és conscient de que 

darrera de l’eufemisme “atenció a la diversitat” sovint s’oculta simplement divisió per 

nivells. 
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(3) Les complexes relacions majoria(es)-minoria(es) i la necessitat d’estar atents a la 

configuració d’aquestes: canviants, tant de sentit (de l’aliança al conflicte), com de 

nivell (quin és el nivell de lleialtat o pertinença: estrangers; centre i sud americans; 

equatorians; la Costa o la Serra; etc.). I en aquest matc general, evitar el conflicte, que 

genera –o pot fer-ho en casos extrems, com alguns dels vistos a la recerca- un 

condicionament negatiu en relació a l’escola: una menor identitat expressiva, una 

desafecció escolar. 

 

Per tot això, podem concloure que el model d’assimilació amb què, generalment, ens 

hem trobat amb un patró bicultural o additiu (Gibson, 1988), més que no pas 

oposicional o a la baixa (Ogbu, 1991), ni tampoc clàssic o lineal.  

A nivell d’estratègies escolars això s’ha expressat amb una relativa adhesió, a nivell 

expressiu, a la institució escolar. I, també, de l’absència de l’ “acting white” en el grup 

d’iguals –fenomen molt característic en el model oposicional-. I, a nivell familiar, per 

una relació de distància com a delegació i confiança (no pas despreocupació o, encara 

menys, resistència).  

A nivell d’estratègies laborals aquest model d’assimilació s’ha expressat amb una 

percepció ambivalent sobre la discriminació laboral. On l’existència d’una idea difusa 

sobre la discriminació ètnica (basada en l’imaginari col·lectiu, i els mass media, més 

que no pas en les experiències pròximes) és paral·lela a la consciència de nivells de 

discriminació, per raó de gènere o classe. La resposta general davant d’aquesta 

percepció és majoritàriament la compensació, més que no pas el replegament. Aquesta 

estratègia, que passa per una alta identitat instrumental, reafirma el model d’assimilació 

additiva que comentàvem. Finalment, un últim apunt: hem observat, com altres autors 

(Ogbu, 1991, 2003; Carrasco, 2002) la influència recíproca entre 

compensació/replegament i èxit/fracàs acadèmic. 

 

No podem acabar, però, sense fer una reflexió que és alhora un advertiment i una 

esperança. Encara no sabem, ni podem preveure, quines seran les trajectòries educatives 

i laborals de les segones generacions. Sabem, un cop superades les teories de 

l’assimilació lineal clàssica que l’assimilació pot ésser, també, seguint patrons 
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biculturals i additius, o oposicionals o a la baixa, amb àmplies gammes intermèdies. 

Quins camins adoptaran al futur? La resposta depèn tant de factors endògens (ètnics i 

comunitaris; a nivell col·lectiu i individual) com també de la relació establerta amb el 

conjunt de la societat. Hi tenen, doncs, molt a dir la gestió de la diversitat cultural (el 

paradigma del dèficit, o la jerarquia de l’alteritat), com la segregació: laboral, 

residencial, escolar. 
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5. Impacte previst. 

 

Participació a comunicacions: 

Participació la presentació d’una comunicació (“Després de l’ESO què: eleccions i 

restriccions dels i les joves d’origen immigrant”), en les “VI Jornades de Recerca i 

immigració”, celebrades a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), al 22 de juny de 2011, 

organitzat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris (AGAUR).  

 

Publicacions previstes: 

Article en procés: “Potencialitats i límits de la FP a Catalunya. La recuperació 

acadèmica, i la estrangerització dels PQPI”. A: Revista de la Asociación de Sociología 

de la Educación (RASE).  

 

Propostes d’intervencions polítiques: 

 

 Dissenyar mecanismes de retenció escolar per quan la crisi del mercat de treball 

se superi (beques-salari, contractes de formació) 

 Treballar l’orientació i la motivació a l’ESO (evitar associar immigrant a 

itineraris laborals), per exemple, visibilitzant les trajectòries d’èxit escolar i 

laboral de joves d’origen immigrant 

 Evitar el risc de ghetització dels dispositius d’inserció, malgrat el mercat de 

treball estigui etnificat 

 Potenciar les intervencions inclusives, com reduir la segregació interescolar i 

intraescolar. Per exemple, facilitant espais de relació entre joves de diferent 

origen. 

 Potenciar mesures alternatives o compensatòries per elevar el nivell d’èxit a 

l’ESO, sense caure en conceptualitzar el col·lectiu de joves d’origen immigrant 

de forma homogènia. Valoritzar els resultats dels PQPI com a dispositiu de 

recuperació formativa.  

 Potenciar les entrades atípiques als cicles formatius, tant de grau mitjà com de 

grau superior, per facilitar la recuperació formativa i per augmentar les 

oportunitats en el mercat de treball. 
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 Solucionar el problema de l’agrupament familiar i l’exclusió laboral dels fills 

dels immigrants. 

 Dissenyar una formació específica d’educació intercultural per als tutors de la 

formació en centres de treball i les pràctiques dels diferents dispositius 

formatius. 

 Enfortir els dispositius de detecció i lluita contra la discriminació en l’entorn 

laboral. 
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7. Annexos. 

 

Taula: Evolució dels estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en 

vigor segons nacionalitat, 1998-2008. Espanya. Total, variació anual acumulada, i 

percentatge de cada contingent segons el conjunt de la població estrangera. 
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% estrangers 18,1 18,7 20,6 25,6 27,5 31,2 32,8 36,0 35,2 30,5 29,8 

Variació anual 
acumulada 

100 
114,

9 
142,

0 
218,0 280,0 395,1 498,5 757,4 817,9 933,4 

1024,
5 

Amèrica del 
Nord 

Total 
16.9
97 

17.1
38 

15.0
20 

15.02
0 

15.77
4 

16.16
3 

16.96
4 

17.05
2 

18.10
9 

19.25
6 

20.27
2 

% estrangers 2,4 2,1 1,7 1,4 1,2 1,0 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 

Variació anual 
acumulada 

100 
100,

8 
88,4 88,4 92,8 95,1 99,8 100,3 106,5 113,3 119,3 

Àsia 

Total 
61.0
21 

66.9
22 

72.4
45 

91.55
2 

104.6
65 

121.4
55 

142.7
62 

177.4
23 

197.9
65 

238.7
70 

270.2
10 

% estrangers 8,5 8,4 8,1 8,3 7,9 7,4 7,2 6,5 6,6 6,0 6,0 

Variació anual 
acumulada 

100 
109,

7 
118,

7 
150,0 171,5 199,0 234,0 290,8 324,4 391,3 442,8 

Oceania 

Total 
1.02

3 
1.01

3 
902 944 1.024 1.018 1.112 1.466 1.819 2.051 1.839 

% estrangers 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Variació anual 
acumulada 

100 99,0 88,2 92,3 100,1 99,5 108,7 143,3 177,8 200,5 179,8 

Apàtrides i no 
consta 

Total 
695 699 

1.01
7 

1.095 1.019 1.028 1.049 1.101 1.147 1.130 7.588 

% estrangers 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 

Variació anual 
acumulada 

100 
100,

6 
146,

3 
157,6 146,6 147,9 150,9 158,4 165,0 162,6 

1091,
8 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori Permanent de la Immigració (OPI). 
 
Taula: Evolució dels estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor 

segons nacionalitat, 1998-2008. Espanya. Total. 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori Permanent de la Immigració 

(OPI). 

 

 

Taula: Motius del trasllat a l’Estat espanyol i a Catalunya, 2007, en termes absoluts i 

percentatges. 

 Espanya Catalunya 

Jubilació 
164.959 

1.9% 

12.841 

0.7% 

Canvi de destí laboral 
268.794 

3% 

70.107 

3.9% 

Falta de treball 
1.054.197 

2% 

210.808 

11.7% 

En busca de treball millor 
1.765.002 

20% 

373.939 

20.8% 

Raons polítiques 
137.316 

1.6% 

28.736 

1.6% 

Raons religioses 
17.737 

0.2% 

5.738 

0.3% 

Raons educatives 
379.170 

4.3% 

116.845 

6.5% 

Qualitat de vida 
1.810.838 

20.5% 

372.855 

20.7% 

Reagrupament familiar 
1.451.950 

16.5% 

308.299 

17.1% 

Cost de la vida 
649.456 

7.4% 

116.704 

6.5% 

Clima 515.125 80.438 
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5.8% 4.5% 

País de trànsit 
51.456 

0.6% 

17.297 

1% 

Altres 
547.002 

6.2% 

84.869 

4.7% 

Total 
8.813.002 

100% 

1.799.476 

100% 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Encuesta Nacional a Immigrantes (2007). 

 

 

Taula: Percentatge de població estrangera de 15 a 29 anys.  Catalunya, 1998-2007. 

 
Font: elaboració pròpia a partir del Padró d'Habitants (1998-2007). 

 

Taula: Evolució demogràfica de l'Hospitalet. 

Any Habitants 

1900 4.891 

1910 6.226 

1920 12.393 

1930 33.567 

1940 50.070 

1950 71.580 

1960 123.282 

1970 240.665 

1975 282.141 

1981 295.073 

1986 279.779 

1991 272.578 

1996 255.050 

2000 242.480 

3,1 3,3 
4,2 

6,5 

9,6 

13,6 

16,2 

19,6 
22,2 

22,7 

0

5

10

15

20

25

1998 2000 2002 2004 2006
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2001 239.019 

2002 246.415 

2003 250.536 

2004 252.884 

2005 248.150 

2006 260.041 

2007 264.404 

Font: Anuari 2006, l'Hospitalet en xifres (2007). Ajuntament de l'Hospitalet. 

Taula: Origen de la població estrangera de l’Hospitalet, anys 1997-2008. 

 

 

19

97 

19

98 

19

99 

200

0 

200

1 

200

2 

200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8 

Magreb 

1.3

42 

1.6

70 

2.1

18 

2.9

78 

3.8

27 

4.6

17 

5.2

07 

5.8

25 

6.3

44 

5.7

95 

6.2

05 

6.4

55 

38

% 

35,

5% 

35,

1% 

26,

8% 

21,

7% 

17,

2% 

14,

7% 

13,

2% 

11,

9% 

10,

3% 

9,9

% 

9,7

% 

Amèrica 

Central i del 

Sud 

1.3

20 

1.9

24 

2.5

11 

5.9

43 

10.

630 

17.

414 

23.

806 

29.

577 

35.

524 

37.

834 

41.

886 

43.

748 

37,

4% 

40,

9% 

41,

7% 

53,

6% 

60,

2% 

64,

9% 

67,

2% 

66,

9% 

66,

6% 

67,

1% 

66,

7% 

65,

7% 

Altres 

86

9 

1.1

08 

1.3

97 

2.1

74 

3.2

13 

4.8

06 

6.3

91 

8.8

38 

11.

508 

12.

739 

14.

741 

16.

433 

24,

6% 

23,

6% 

23,

2% 

19,

6% 

18,

2% 

17,

9% 

18,

1% 

20

% 

21,

6% 

22,

6% 

23,

5% 

24,

7% 

Total 

estrangers 

3.5

31 

4.7

02 

6.0

26 

11.

095 

17.

670 

26.

837 

35.

404 

44.

240 

53.

376 

56.

368 

62.

832 

66.

636 

10

0% 

10

0% 

10

0% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

 

Taula: Origen de la població sud-americana de l’Hospitalet, segons països, anys 1997-

2008. 

  
19

97 

19

98 

19

99 

200

0 

200

1 

200

2 

200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8 

Argentina 

  

79 78 
10

4 
184 332 708 854 

1.0

21 

1.1

69 

1.0

30 

1.0

99 

1.1

13 

2,

2 

1,

7 

1,

7 
1,7 1,9 2,6 2,4 2,3 2,2 1,8 1,7 1,7 

Bolívia 

  

21 32 52 116 283 791 
1.5

67 

3.2

88 

5.3

15 

8.4

61 

10.

122 

10.

582 

0,

6 

0,

7 

0,

9 
1,0 1,6 2,9 4,4 7,4 

10,

0 

15,

0 

16,

1 

15,

9 

Colòmbia 

  

52 83 
17

6 
757 

1.6

69 

2.3

32 

2.5

76 

2.9

74 

3.3

28 

3.0

79 

3.1

72 

3.2

46 

1,

5 

1,

8 

2,

9 
6,8 9,4 8,7 7,3 6,7 6,2 5,5 5,0 4,9 
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Equador 

  

50 81 
30

6 

2.0

99 

4.5

87 

8.5

89 

12.

184 

13.

400 

14.

411 

13.

301 

13.

746 

14.

061 

1,

4 

1,

7 

5,

1 

18,

9 

26,

0 

32,

0 

34,

4 

30,

3 

27,

0 

23,

6 

21,

9 

21,

1 

Perú 

  

56

3 

72

0 

90

5 

1.3

38 

1.7

83 

2.2

77 

3.1

05 

4.1

03 

4.9

41 

5.0

07 

5.3

99 

5.6

21 

15

,9 

15

,3 

15

,0 

12,

1 

10,

1 
8,5 8,8 9,3 9,3 8,9 8,6 8,4 

Xile 

  

13

2 

15

4 

17

2 
271 343 441 541 719 919 982 

1.0

89 

1.0

22 

3,

7 

3,

3 

2,

9 
2,4 1,9 1,6 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,5 

Resta Sud-

amèrica
7
 

  

12

3 

15

5 

17

5 
268 386 569 786 

1.2

23 

1.8

20 

2.1

43 

2.5

78 

2.8

35 

3,

5 

3,

3 

2,

9 
2,4 2,2 2,1 2,2 2,8 3,4 3,8 4,1 4,3 

República 

Dominicana 

  

17

3 

29

1 

40

3 
594 809 

109

9 

144

6 

193

7 

254

6 

270

4 

316

9 

360

7 

4,

9 

6,

2 

6,

7 
5,4 4,6 4,1 4,1 4,4 4,8 4,8 5,0 5,4 

Resta d'Amèrica 

Central 

  

12

7 

33

0 

21

8 
316 438 608 747 912 

1.0

75 

1.1

27 

1.5

12 

1.6

61 

3,

6 

7,

0 

3,

6 
2,8 2,5 2,3 2,1 2,1 2,0 2,0 2,4 2,5 

Total Amèrica 

del Sud i Central
8
 

  

1.

32

0 

1.

92

4 

2.

51

1 

5.9

43 

10.

630 

17.

414 

23.

806 

29.

577 

35.

524 

37.

834 

41.

886 

43.

748 

37

,4 

40

,9 

41

,7 

53,

6 

60,

2 

64,

9 

67,

2 

66,

9 

66,

6 

67,

1 

66,

7 

65,

7 

Total estrangers 

  

3.

53

1 

4.

70

2 

6.

02

6 

11.

095 

17.

670 

26.

837 

35.

404 

44.

240 

53.

376 

56.

368 

62.

832 

66.

636 

10

0,

0 

10

0,

0 

10

0,

0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

100

,0 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

Taula: Origen de la població de l’Hospitalet, anys 1986-2008: Catalunya; Andalusia; 

resta d’Espanya; i estranger. En percentatge. 
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0
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0

0
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0

0

6 

2

0

0

7 

2

0

0

8 

Catalu

nya 

5

2,

5

4,

55

,4 

5

5,

5

6,

5

5,

5

6,

5

6,

5

6,

5

5,

5

3,

5

2,

5

0,

4

9,

4

7,

4

6,

4

5,

4

5,

                                                 
7 Inclou: Brasil; Paraguai; Surinam; Uruguai; i Veneçuela. 

8
 Inclou: Antigua i Barbuda; Bahames; Costa Rica; Cuba; Dominica; El Salvador; Guatemala; Haití; 

Hondures; Mèxic; Nicaragua; i Panamà. 
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4 3 7 3 9 2 3 2 3 9 2 6 2 4 7 7 3 

Andal

usia 

2
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1
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8 

Resta 

d'Espa
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2

5,

5 

2

4,

5 

23

,9 

2

3,

7 

2

2,

9 

2

3,

4 

2

3,
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2
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8 

2
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6 

2
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0 

2
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2
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3 

1
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1
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7 

1

7,

9 

1

7,
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1
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7 

1

6,

1 

Estran

ger 
1,

4 

1,

7 

1,

8 

1,

9 

2,

0 

2,

3 

2,

6 

3,

0 

3,

7 

5,

8 

8,

5 

1

2,

0 

1

5,

1 

1

8,

1 

2

1,

5 

2

3,
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5,

3 

2

6,

8 
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0
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0
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

 

Taula: Origen de la població de l’Hospitalet, anys 1986-2008: Catalunya; Andalusia; 

resta d’Espanya; i estranger. En percentatge. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

Taula: Distribució de la població de L’Hospitalet, segons barris. Any 2008. 
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Sant Feliu 
6.565 

2,5% 

Sant Josep 
20.305 

7,6% 

La 

Torrassa 

26.928 

10,1% 

Collblanc 
25.142 

9,4% 

Santa 

Eulàlia 

41.520 

15,6% 

La Florida 
29.416 

11,0% 

Les Planes 
16.922 

6,3% 

Can Serra 
10.653 

4,0% 

Pubilla 

Cases 

30.687 

11,5% 

El Gornal 
7.502 

2,8% 

Bellvitge 
26.244 

9,8% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de l’Hospitalet.  

Taula: Distribució de la població de L’Hospitalet, segons barris. Anys 1986-2008. 

 
Total 
ciutat 

Cen
tre 

Sant 
Feliu 

Sant 
Josep 

La 
Torras

sa 

Collbl
anc 

Santa 
Eulàlia 

La 
Florid

a 

Les 
Planes 

Can 
Serra 

Pubilla 
Cases 

El 
Gorn

al 

Bellv
itge 

19
86 

279.77
9 

26.
011 

6.704 22.113 26.267 
25.71

1 
36.516 

30.81
7 

17.244 
13.16

6 
32.251 

10.14
7 

32.8
32 

19
91 

272.57
8 

26.
124 

6.906 21.814 24.411 
24.21

5 
37.964 

29.72
3 

16.507 
13.06

8 
30.197 9.044 

32.6
05 

19
93 

266.31
6 

25.
791 

7.060 21.431 23.912 
23.51

9 
37.565 

28.74
7 

16.013 
12.79

4 
29.170 8.656 

31.6
58 

19
94 

262.49
8 

25.
604 

6.957 21.089 23.503 
23.16

5 
37.389 

28.08
8 

15.704 
12.59

5 
28.765 8.457 

31.1
82 

19
95 

258.62
9 

25.
327 

6.911 20.846 23.024 
22.71

0 
37.298 

27.59
7 

15.399 
12.37

7 
28.175 8.360 

30.6
05 

19
96 
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24.
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27.13
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15.211 
12.25
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27.607 8.078 
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24 

19
97 
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99 

19
98 

247.98
2 
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6 
37.147 
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8 

14.571 
11.82

3 
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80 
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99 
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0 
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6.674 19.935 21.928 
21.25

0 
37.213 

25.47
9 

14.313 
11.62

8 
26.003 8.337 

28.0
19 

20
00 

246.06
6 

24.
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6.604 19.957 22.350 
21.43

7 
37.727 

25.62
3 

14.390 
11.47

4 
26.471 8.352 

27.5
55 

20
01 

246.38
7 

23.
813 

6.468 20.025 22.763 
21.59

9 
38.132 

25.87
6 

14.507 
11.26

1 
26.759 8.100 

27.0
84 

20
02 

250.59
2 

24.
303 

6.446 20.201 23.648 
22.32

3 
38.941 

26.57
0 

14.971 
11.12

5 
27.364 7.997 

26.7
03 

20
03 

253.87
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24.
534 

6.432 20.247 24.375 
22.88

5 
39.584 

27.04
3 

15.378 
10.98

8 
28.092 7.878 

26.4
34 
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20
04 

259.13
5 

24.
872 

6.544 20.357 25.240 
23.84

0 
40.274 

27.64
5 

15.936 
10.85

7 
29.276 7.840 

26.4
54 

20
05 

261.31
0 

24.
752 

6.554 20.207 25.968 
24.14

1 
40.776 

28.33
4 

16.277 
10.68

5 
29.793 7.666 

26.1
57 

20
06 

260.04
1 

24.
716 

6.507 20.026 26.066 
24.00

6 
40.557 

28.53
1 

16.242 
10.61

2 
29.482 7.564 

25.7
32 

20
07 

264.40
4 

25.
061 

6.557 20.290 26.568 
24.49

5 
41.090 

29.10
3 

16.595 
10.67

9 
30.278 7.593 

26.0
95 

20
08 

266.97
3 

25.
089 

6.565 20.305 26.928 
25.14

2 
41.520 

29.41
6 

16.922 
10.65

3 
30.687 7.502 

26.2
44 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de l’Hospitalet. 

 

Taula: Població de la Florida, any 1960-2006. 

Any Habitants 

1960 27.630 

1970 53.364 

1975 53.690 

1981 52.243 

1986 30.817 

1991 29.723 

1993 28.747 

1994 28.088 

1995 27.597 

1996 27.133 

1997 26.373 

1998 25.968 

1999 25.479 

2000 25.623 

2001 24.898 

2002 26.570 

2003 27.043 

2004 27.645 

2005 28.334 

2006 28.531 

2007 29.103 

 

Font: l'Hospitalet en xifres (2006-2007). Ajuntament de L'Hospitalet, Idescat, Padró 

municipal d'habitants. Citat a Naya (2008). 

 

Gràfic: Població de la Florida, any 1960-2006. 
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Font: l'Hospitalet en xifres (2006-2007). Ajuntament de L'Hospitalet, Idescat, Padró 

municipal d'habitants. Citat a Naya (2008). 

 

Taula: Evolució de la població de l'Hospitalet i de la Florida, anys 1960-2007. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de Naya (2008). 

Taula: Evolució de la població de l'Hospitalet i de la Florida, i percentatge del barri de 

la Florida sobre el conjunt de l'Hospitalet, anys 1960-2007. 

Any L'Hospitalet Florida 

% Florida 

sobre 

l'Hospitalet 

1960 123.282 27.630 22,4% 

1970 240.665 53.364 22,2% 

1975 282.141 53.690 19,0% 

1981 295.073 52.243 17,7% 
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1986 279.779 30.817 11,0% 

1991 272.578 29.723 10,9% 

1996 255.050 27.133 10,6% 

2000 242.480 25.623 10,6% 

2001 239.019 24.898 10,4% 

2002 246.415 26.570 10,8% 

2003 250.536 27.043 10,8% 

2004 252.884 27.645 10,9% 

2005 248.150 28.334 11,4% 

2006 260.041 28.531 11,0% 

2007 264.404 29.103 11,0% 

Font: elaboració pròpia a partir de Naya (2008). 

 

Taula: les 5 nacionalitats més nombroses a l’Hospitalet de Llobregat. 

 
L'Hospitalet La Florida 

Equador 
14.061 

5.3% 

2.462 

8,4% 

Bolívia 
10.582 

4% 

1.803 

6,1% 

Marroc 
6.210 

2.3% 

985 

3,3% 

Perú 
5.621 

2.1% 

902 

3,1% 

República 

Dominicana 

3.607 

1.4% 

662 

2,3% 

Total 
266.973 

100% 

29.416 

100% 

Font: l'Hospitalet en xifres (2006-2007). Ajuntament de L'Hospitalet, Idescat, Padró 

municipal d'habitants. 

 
Taula: Treballadors estrangers del Règim General de la Seguretat Social. Dades de 2008, 
relatives  l’Estat espanyol, Catalunya, i províncies; en números absoluts i percentatges. 

 
Total Agricultura Construcción Industria Servicios 

Espanya 1.283.143 15.878 214.696 141.921 910.648 

  100% 1,2% 16,7% 11,1% 71,0% 

Catalunya 331.819 3.913 49.662 45.785 232.459 

  100% 1,2% 15,0% 13,8% 70,1% 

Barcelona 242.989 1.216 33.357 29.028 179.388 

  100% 0,5% 13,7% 11,9% 73,8% 

Girona 37.453 659 6.293 6.968 23.533 

  100% 1,8% 16,8% 18,6% 62,8% 

Lleida 21.880 1.194 3.953 4.935 11.798 

  100% 5,5% 18,1% 22,6% 53,9% 

Tarragona 29.497 844 6.059 4.854 17.740 

  100% 2,9% 20,5% 16,5% 60,1% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori Permanent de la Immigració (OPI). 
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Taula: Contractes registrats corresponents a treballadors estrangers segons sector d'activitat. 
Dades de 2008, relatives a l'Estat espanyol, Catalunya, i províncies. En números absoluts i 
percentatges sobre el total. 

 
Total Agricultura Construcció Indústria Serveis 

Espanya 
  

3.631.697 548.459 678.319 183.343 2.221.576 

100% 15,1% 18,7% 5,0% 61,2% 

Catalunya 
  

755.672 42.628 131.244 47.189 534.611 

100% 5,6% 17,4% 6,2% 70,7% 

Barcelona 
  

530.113 6.701 89.379 31.314 402.719 

100% 1,3% 16,9% 5,9% 76,0% 

Girona 
  

78.197 4.833 13.868 6.006 53.490 

100% 6,2% 17,7% 7,7% 68,4% 

Lleida 
  

63.856 19.478 10.273 4.309 29.796 

100% 30,5% 16,1% 6,7% 46,7% 

Tarragona 
  

83.506 11.616 17.724 5.560 48.606 

100% 13,9% 21,2% 6,7% 58,2% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori Permanent de la Immigració (OPI). 

 

 
Taula: Treballadors estrangers del Règim General de la Seguretat Social segons sector i secció 
d’activitat econòmica. Dades de 2008, relatives  a Catalunya; en números absoluts i 
percentatges. 

  
Total % sobre total % sobre sector 

Total   331.819 100% 100% 

Agricultura 
1.2% 

Agricultura i ramaderia 3.878 1,2% 99,1% 

Pesca 35 0% 0,1% 

Construcción 15% 49.662 15% 100% 

Indústria 
13.8% 

Industries Extractives 336 0,1% 0,7% 

Industries Manufact. 45.178 13,6% 43,3% 

Producció Energia 271 0,1% 0,2% 

Serveis 
70% 

Comerç, Reparació. 
Vehicles.  

58.872 17,7% 25,3% 

Hosteleria  54.122 16,3% 23,3% 

Transports 15.917 4,8% 6,8% 

Intermediació Financera 1.762 0,5% 0,8% 

Activid. Inmobiliàries,  
serveis 
Empreses 

57.553 17,3% 24,8% 

Admin. Públiques 3.406 1,0% 1,5% 

Educació 8.806 2,7% 3,8% 

Activitat sanitària 16.079 4,8% 6,9% 

Altres Activitats 
Socials 

15.239 4,6% 6,6% 

Llar Personal 
Domèstic 

607 0,2% 0,3% 

Orgs. Extraterritorials 96 0% 0% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori Permanent de la Immigració (OPI). 
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Taula: Contractes registrats corresponents a treballadors estrangers, segons sector i secció 
d'activitat. Dades de 2008. Catalunya. 

 
Total 

% sobre 
total 

% sobre 
sector 

Total   755.672 100% 100,0 

Agricultura 
5.7% 

Agricultura i ramaderia 42.008 5,6% 98,5 

Pesca 620 0,1% 0,5 

Construcció 17.4% 
 

17,4% 100,0 

Indústria 6.2% 

Industries Extractives 263 0,0% 0,6 

Industries Manufact. 46.695 6,2% 40,2 

Producció Energia 231 0,0% 0,1 

Serveis  70.7% 

Comerç, Reparació. 
Vehicles.  

69.308 9,2% 
13,0% 

Hosteleria  100.774 13,3% 
18,8% 

Transports 23.555 3,1% 
4,4% 

Intermediació Financera 1.721 0,2% 
0,3% 

Activid. Inmobil. 
serveis 
Empresar. 

254.344 33,7% 
47,6% 

Admin. Públiques 3.365 0,4% 
0,6% 

Educació 9.899 1,3% 
1,9% 

Activitat sanitària 34.814 4,6% 
6,5% 

Altres Activitats 
Socials 

34.124 4,5% 
6,4% 

Llar Personal 
Domèstic 

2.653 0,4% 
0,5% 

Orgs. Extraterritorials 54 0,0% 
0,0% 

 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori Permanent de la Immigració (OPI). 

 

 

Taula: Taxes d'activitat per nacionalitat i sexe. 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Homes 

espanyols 67,2 67,2 67,2 67,2 66,1 

Homes 

estrangers 84,9 85,9 85,2 85,3 84,7 
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Dones 

espanyoles 44,5 45,6 46,5 47,8 48,8 

Dones 

estrangeres 66,1 68,4 66,9 68,2 69,3 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Encuesta Nacional a Immigrantes (2007). 

 

Gràfic: Taxes d'activitat per nacionalitat i sexe. 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la Encuesta Nacional a Immigrantes (2007). 

 

Taula: Taxa d’activitat per nacionalitat i sexe. Espanya, 2005-2009. 

Total 2005 2006 2007 2008 2009 

   Total           

Ambdós sexes 57,35 58,32 58,92 59,8 59,94 

Homes 68,78 69,12 69,27 69,49 68,65 

Dones 46,41 47,95 48,94 50,46 51,57 

Espanyola   
   

  

Ambdós sexes 55,59 56,17 56,66 57,29 57,29 

Homes 67,18 67,18 67,17 67,16 66,14 

Dones 44,52 45,62 46,54 47,81 48,81 

Estrangera: total           

Ambdós sexes 75,48 77,14 75,93 76,75 77,05 

Homes 84,86 85,89 85,16 85,26 84,7 

Dones 66,11 68,38 66,89 68,18 69,32 
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Estrangera: Unió Europea   
   

  

Ambdós sexes 57,48 57,13 70,79 71,16 74,39 

Homes 64,35 65,96 79,54 79,8 81,6 

Dones 50,89 47,91 61,99 62,56 67,21 

Estrangera: Resta de Europa           

Ambdós sexes 81,41 83,92 72,3 71,51 71,13 

Homes 89,91 91,45 76,7 77,94 77,13 

Dones 72,7 77,1 69,19 66,93 66,08 

Estrangera: Amèrica Llatina   
   

  

Ambdós sexes 82,35 83,41 82,79 84,69 83,62 

Homes 88,66 89,13 88,67 88,81 87,07 

Dones 77,17 78,79 77,96 81,09 80,63 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Encuesta Nacional a Immigrantes (2007). 

 

Taula: Treballadors estrangers d’alta laboral a la Seguretat Social segons règim laboral. Dades 
de 2008, relatives a l’Estat espanyol, Catalunya, i províncies; en números absoluts i 
percentatges. 

 

Total 
Règim 

General 
Autònoms R. Agrari 

R. E. 
Treballadors 

del Mar 

R.E. 
Mineria del 

Carbó 

R.E. 
Empleats 
de la Llar 

Espanya 1.882.223 1.283.143 221.609 202.622 3.838 667 170.344 

  100% 68,2% 11,8% 10,8% 0,2% 0,0% 9,1% 

Catalunya 424.268 331.819 41.697 16.076 381 0 34.295 

  100% 78,2% 9,8% 3,8% 0,1% 0,0% 8,1% 

Barcelona 305.236 242.989 28.325 4.865 112 0 28.945 

  100% 79,6% 9,3% 1,6% 0,0% 0,0% 9,5% 

Girona 49.007 37.453 6.329 2.634 122 0 2.469 

  100% 76,4% 12,9% 5,4% 0,2% 0,0% 5,0% 

Lleida 28.960 21.880 2.562 3.593 0 0 925 

  100% 75,6% 8,8% 12,4% 0,0% 0,0% 3,2% 

Tarragona 41.065 29.497 4.481 4.984 147 0 1.956 

  100% 71,8% 10,9% 12,1% 0,4% 0,0% 4,8% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori Permanent de la Immigració (OPI). 

 

 

Gràfic: Homes ocupats, segons nacionalitat i sector econòmic. Espanya, 2008. En 

percentatge. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de la Encuesta Nacional a Immigrantes (2007). 
 

Gràfic: Dones ocupades, segons nacionalitat i sector econòmic. Espanya, 2008. En 

percentatge. 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de la Encuesta Nacional a Immigrantes (2007). 
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Taula: Evolució del nombre de treballadores i treballadors afiliats a la Seguretat 
Social. Catalunya, 2000-2008. En percentatge i números absoluts. 

 
Total 

treballadors 
Nacionalitat 
espanyola 

Nacionalitat 
estrangera 

2000 2.769.100 
2.679.094 

96.7% 
90.006 
3,3% 

2001 2.859.200 
2.732.910 

95.6% 
123.290 

4,3% 

2002 2.928.200 
2.763.535 

94.4% 
164.665 

5,6% 

2003 2.998.700 
2.798.682 

93.3% 
200.018 

6,7% 

2004 3.073.300 
2.838.331 

92.4% 
234.969 

7,6% 

2005 3.205.300 
2.875.691 

89.7% 
329.609 
10,3% 

2006 3.331.300 
2.916.713 

87.6% 
414.587 
12,4% 

2007 3.405.925 
2.959.710 

86.9% 
446.215 
13,1% 

2008 3.377.442 
2.914.644 

86.3% 
462.798 
13,7% 

increment 2000-
2008 

608.342 235.550 372.792 

increment % 2000-
2008 

- 38,7 61,3 

 
 
Taula: Treballadors estrangers i total de treballadors donats d’alta laboral de la Seguretat 
Social. Dades de 2008 relatives a l’Estat espanyol, Catalunya, i províncies; en números 
absoluts i percentatges. 

 

Total 
Treballadors Treballadors autòctons Treballadors estrangers 

Espanya 18.305.613 16.423.390 89,7% 1.882.223 10,3% 

Catalunya 3.252.560 2.828.292 87,0% 424.268 13,0% 

Barcelona 2.462.060 2.156.824 87,6% 305.236 12,4% 

Girona 301.118 252.111 83,7% 49.007 16,3% 

Lleida 186.812 157.852 84,5% 28.960 15,5% 

Tarragona 302.570 261.505 86,4% 41.065 13,6% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori Permanent de la Immigració (OPI). 

 

Taula: Nascuts a l’Estat espanyol, Catalunya i províncies, segons nacionalitat de la mare i del 

pare, dades de 2007. 

 

 
Tot
al 
  

M i P 
espany

ols 
 

M espanyola 
i P no consta 

 

M i/o P estrangers 
 
 
 Total M 

estrange
ra 

Total P 
estrang

er 
 

Tot
al 

M i P 
estrang

M 
estrangera i 

M espanyola 
i P estranger 

M estrangera 
i P no consta 
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ers P espanyol 

Espa
nya 
  

492
.52

7 
379.44

2 5.034 

108
.05
1 70.006 20.120 14.565 3.360 93.486 84.571 

100 77,0 1,0 
21,
9 14,2 4,1 3,0 0,7 19,0 17,2 

Cata
luny
a 
  

84.
037 58.452 875 

24.
710 16.735 3.999 3.157 819 21.553 19.892 

100 69,6 1,0 
29,
4 19,9 4,8 3,8 1,0 25,6 23,7 

Barc
elon
a 
  

61.
722 44.123 640 

16.
959 11.163 2.788 2.392 616 14.567 13.555 

100 71,5 1,0 
27,
5 18,1 4,5 3,9 1,0 23,6 22,0 

Giro
na 
  

8.4
30 5.189 74 

3.1
67 2.215 532 336 84 2.831 2.551 

100 61,6 0,9 
37,
6 26,3 6,3 4,0 1,0 33,6 30,3 

Lleid
a 
  

4.5
57 2.992 51 

1.5
14 1.136 221 113 44 1.401 1.249 

100 65,7 1,1 
33,
2 24,9 4,8 2,5 1,0 30,7 27,4 

Tarr
agon
a 
  

9.3
28 6.148 110 

3.0
70 2.221 458 316 75 2.754 2.537 

100 65,9 1,2 
32,
9 23,8 4,9 3,4 0,8 29,5 27,2 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori Permanent de la Immigració (OPI). 
 
Taula: Evolució dels nascuts a l’Estat espanyol,Catalunya i províncies, de mare i/o pare 
estrangers, al llarg dels anys 2001-2007. En números absoluts i variació interanual. 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Espanya 40.985 52.740 63.591 73.457 82.296 93.152 108.051 

  100% 128,7% 155,2% 179,2% 200,8% 227,3% 263,6% 

Catalunya 8.750 11.315 13.926 16.940 19.112 21.460 24.710 

  100% 129,3% 159,2% 193,6% 218,4% 245,3% 282,4% 

Barcelona 6.332 8.332 9.989 12.045 13.489 14.889 16.959 

  100% 131,6% 157,8% 190,2% 213,0% 235,1% 267,8% 

Girona 1.247 1.428 1.861 2.270 2.405 2.860 3.167 

  100% 114,5% 149,2% 182,0% 192,9% 229,4% 254,0% 

Lleida 403 518 768 925 1.154 1.290 1.514 

  100% 128,5% 190,6% 229,5% 286,4% 320,1% 375,7% 

Tarragona 768 1.037 1.308 1.700 2.064 2.421 3.070 

  100% 135,0% 170,3% 221,4% 268,8% 315,2% 399,7% 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori Permanent de la Immigració (OPI). 
 

 

Taula: relació entre alumnat matriculat a batxillerat i a CFGM. Catalunya, cursos 2000-

01 fins a 2009-10. 

  

2000
-01 

2001
-02 

2002
-03 

2003
-04 

2004
-05 

2005
-06 

2006
-07 

2007
-08 

2008
-09 

2009
-10 

Total 

batxill
erat 

101.
862 

96.9
59 

92.8
44 

89.9
74 

87.9
64 

85.2
38 

84.4
42 

83.8
09 

84.1
35 

85.0
62 

GM 
28.1
41 

30.3
70 

32.3
02 

32.6
19 

34.1
31 

34.5
97 

36.2
09 

38.0
07 

41.0
79 

43.8
25 

batx / 
GM 

3,6 3,2 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,0 1,9 

Autòctons 
batxill
erat 

100.
627 

95.3
83 

90.5
58 

86.9
40 

84.2
99 

80.9
46 

79.3
93 

78.1
02 

77.9
13 

78.1
32 
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GM 
27.7
51 

29.7
73 

31.3
47 

31.2
01 

32.1
34 

31.9
08 

32.6
56 

33.6
30 

35.8
00 

37.0
94 

batx / 
GM 

3,6 3,2 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 

Estrangers 

batxill
erat 

1.23
5 

1.57
6 

2.28
6 

3.03
4 

3.66
5 

4.29
2 

5.04
9 

5.70
7 

6.22
2 

6.93
0 

GM 
390 597 955 

1.41
8 

1.99
7 

2.68
9 

3.55
3 

4.37
7 

5.27
9 

6.73
1 

batx / 
GM 

3,2 2,6 2,4 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,0 

UE 

batxill
erat 254 254 308 366 437 408 486 

1.02
9 

1.18
8 

1.22
3 

GM 43 54 76 83 121 152 208 528 649 875 

batx / 
GM 

5,9 4,7 4,1 4,4 3,6 2,7 2,3 1,9 1,8 1,4 

Resta d'Europa 

batxill
erat 148 181 290 445 580 700 788 464 522 574 

GM 45 58 79 127 166 255 389 239 322 384 

batx / 
GM 

3,3 3,1 3,7 3,5 3,5 2,7 2,0 1,9 1,6 1,5 

Magreb 

batxill
erat 

175 238 290 354 399 458 529 562 558 682 

GM 
148 229 328 475 623 801 949 

1.05
9 

1.15
2 

1.49
6 

batx / 
GM 

1,2 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 

Resta d'Àfrica 

batxill
erat 

28 29 44 49 50 66 95 85 101 135 

GM 17 29 39 55 64 85 134 162 208 306 

batx / 
GM 

1,6 1,0 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 

Amèrica del 
Nord 

batxill
erat 

29 26 36 41 38 47 67 59 55 65 

GM 2 3 3 5 7 8 9 9 8 9 

batx / 
GM 

14,5 8,7 12,0 8,2 5,4 5,9 7,4 6,6 6,9 7,2 

Centre i sud 
americans 

batxill
erat 

494 738 
1.19

2 
1.62

5 
1.97

3 
2.36

8 
2.73

0 
3.07

5 
3.37

7 
3.74

0 

GM 
122 207 396 634 957 

1.30
1 

1.74
0 

2.20
0 

2.68
0 

3.34
1 

batx / 
GM 

4,0 3,6 3,0 2,6 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1 

Àsia i Oceania 

batxill
erat 

107 110 126 154 188 245 354 433 421 511 

GM 13 17 34 39 59 87 124 180 260 320 

batx / 
GM 

8,2 6,5 3,7 3,9 3,2 2,8 2,9 2,4 1,6 1,6 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, Servei d'Estadística. 

Taula: Causes de fracàs segons els directors. Multiresposta. Percentatge per centre i per 

número d’alumnes amb abandó prematur.  
  Percentatge de centres 

(1 centre = 1 cas) 
Percentatge segons número 

d’expedients d’alumnes (1 expedient = 
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1 cas) 

1.1 Pèrdua de valor dels estudis 33.3 52.3 

1.2 Satisfacció immediata 40.7 27.9 

1.3 Barri/zona 51.9 39.7 

1.4 Ser gitano 37.0 32.4 

1.5 Ser immigrant 33.3 17.3 

2.1 Classe social dels pares 55.6 35.1 

2.2 Ocupació familiar 29.6 12.6 

2.3 Utilitat de la formació per la família 66.7 82.2 

2.4 Famílies desestructurades 51.9 71.0 

2.5 Trencament de la família d’origen 44.4 28.3 

2.6 Relació família centre educatiu 25.9 20.4 

3.1 Currículum comú obligatori rígid 48.1 37.4 

3.2 Baix nivell a primària 29.6 17.7 

3.3 El sistema no compensa les 
deficiències. Falten mitjans 

33.3 57.3 

3.4 Pas a secundària. Nova relació 
professor-alumne 

14.8 17.1 

3.5 Docents poc formats pedagògicament 25.9 19.0 

3.6 Poca preocupació d’altres instàncies 
(ajuntaments; inspecció; etc.) 

11.1 11.9 

3.7 Imatge del centre que concentra 
alumnes 

18.5 14.9 

4.1 Falta de capacitat intel·lectual per 
naturalesa 

29.6 19.7 

4.2 No li agrada estudiar 33.3 21.4 

4.3 Desfasament alumne-grup genera 
avorriment, desmotivació 

40.7 26.8 

Número mitjà de respostes 7.56 6.63 

Font: Fernández Enguita, Mena, i Riviere (2010). 

 

Taula: Centres de primària i secundària amb més presència d’alumnat estranger (exclosa 

Barcelona ciutat),  2001 i 2006.  

Primària 

total 
Municipi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

CEIP 1 Hospitalet de Llobregat 26.0 42.8 52.7 70.0 74.4 85.1 

CEIP 2 Salt 46.3 55.8 69.5 71.7 75.9 79.9 

CEIP 3 Vic 20.2 55.5 63.6 68.5 77.1 79.3 

CEIP 4 Vic - - - - - 78.6 

CEIP 5 Badalona 11.5 15.0 17.7 51 64.2 78.3 

CEIP 6 Girona 22.1 20.7 54.3 60 68.6 69.7 

CEIP 7 Hospitalet de Llobregat 20.3 12.6 5.3 63.7 70.9 69.6 

CEIP 8 Reus 9.3 49.1 55.2 62.1 66.1 69.5 

CEIP 9 Santa Coloma de gramanet 21.8 31.3 40.2 54.0 59.8 68.7 

CEIP10 Salt - - - - 12.5 67.7 

 

Secundària 

total 
Municipi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

IES 1 Salt - - - - 69.0 75.3 

IES 2 Hospitalet de Llobregat 14.5 28.2 39.5 53.0 52.9 68.3 

IES 3 Hospitalet de Llobregat 16.8 24.4 30.1 45.3 56.6 59.3 

IES 4 Hospitalet de Llobregat 18.4 28.8 42.0 53.0 42.2 55.6 
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IES 5 Hospitalet de Llobregat 12.0 14.6 19.9 33.1 29.7 50.3 

IES 6 Terrassa 10.9 15.5 28.1 37.7 41.0 50.0 

IES 7 Badalona 5.9 13.9 18.6 23.3 38.6 44.2 

IES 8 Lleida 9.3 11.7 15.7 30.7 33.8 43.8 

IES 9 Santa coloma de Gramanet 8.6 9.8 9.7 18.3 35.6 43.6 

IES 10 Tarragona 6.7 14.6 20.9 28.7 34.7 43.0 
 

Nota: en la taula s’han omès els noms dels centres escolars. 

Font: Síndic de Greuges (2008). 
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Taula: Llista de centres de primària amb més i menys presència d’estrangers a 

l’Hospitalet de Llobregat.  

Primària total 
Titularitat 

% estrangers zona 
% estrangers 

centre 
Diferencia 

CEIP 1 Públic 32.2 85.1 52.9 

CEIP 2 Públic 26.6 69.6 43.0 

CEIP 3 Públic 31.3 65.3 34.0 

CEIP 4 Públic 32.2 63.8 31.6 

CEIP 5 Públic 31.3 61.9 30.6 

CEIP 6 Públic 32.2 30.2 28.0 

CEIP 7 Públic 31.3 56.9 25.6 

CEIP 8 Públic 26.6 54.2 27.6 

CEIP 9 Públic 26.6 48.1 21.5 

CEIP 10 Públic 31.3 24.2 14.9 

CEIP 11 Públic 10.8 39.0 28.2 

C. Concertat 1 Concertat 32.2 32.1 -0.1 

CEIP 12 Públic 31.3 31.7 0.4 

CEIP 13 Públic 11.6 31.4 19.8 

CEIP 14 Públic 14.9 28.9 14.0 

Font: Síndic de Greuges (2008). Nota: en la taula s’han omès els noms dels centres 

escolars. 

 

Taula: Llista de centres de primària amb menys presència d’estrangers a l’Hospitalet de 

Llobregat.  

Primària total 
Titularitat 

% estrangers zona 
% estrangers 

centre 
Diferencia 

CEIP 15 Públic 11.6 5.4 -6.2 

C. concertat 2 Concertat 11.6 5.4 -6.2 

C. concertat 3 Concertat 11.6 4.6 -7.0 

C. concertat 4 Concertat 10.8 4.2 -6.6 

C. concertat 5 Concertat 14.9 4.1 -10.8 

CEIP 16 Públic 11.6 2.9 -8.7 

C. concertat 6 Concertat 26.6 2.1 -24.5 

C. concertat 7 Concertat 14.9 1.4 -13.5 

C. concertat 8 Concertat 26.6 0.9 -25.7 

C. concertat 9 Concertat 11.6 0.8 -10.8 

C. concertat 10 Concertat 10.8 0.5 -10.3 

C. concertat 11 Concertat 10.8 0.4 -10.4 
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C. concertat 12 Concertat 10.8 0.4 -10.4 

C. concertat 13 Concertat 10.8 0.2 -10.6 

C. concertat 14 Concertat 11.6 0.0 -11.6 

 

 

Taula: Centres de primària i secundària amb més presència d’alumnat estranger (exclosa 

Barcelona ciutat),  2001 i 2006.  

Primària 

concertats 
Municipi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

CEIP 1 Vic 26.3 33.7 40.5 42.6 48.5 47.1 

CEIP 2 Badalona 2.5 3.5 6.9 20 23.8 42.7 

CEIP 3 Hospitalet de Llobregat 0 0 8.7 11.8 22.2 32.1 

CEIP 4 Tarragona 0 0 6.0 12.6 20.7 25.9 

CEIP 5 Llagostera 7.7 15.9 6.6 21.5 26.9 24.7 

CEIP 6 Manlleu 6 12.3 14.8 18.5 21.9 24.3 

CEIP 7 Hospitalet de Llobregat 1.7 5.4 4.1 13.2 18.4 22.3 

CEIP 8 Manlleu 9.1 10.6 13.5 15.0 18.7 21.6 

CEIP 9 Hospitalet de Llobregat 0.5 1.6 5.0 18.0 18.2 21.5 

CEIP10 Guissona 5.8 9.0 15.0 12.8 14.4 19.6 

 

Secundària 

concertats 
Municipi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

IES 1 Badalona - - - - 17.4 33.7 

IES 2 Tàrrega 14.5 28.2 39.5 53.0 16.1 27.8 

IES 3 Manlleu 16.8 24.4 30.1 45.3 18.9 23.7 

IES 4 Olot 18.4 28.8 42.0 53.0 15.2 21.9 

IES 5 Mataró 12.0 14.6 19.9 33.1 14.3 20.8 

IES 6 Manresa 10.9 15.5 28.1 39.7 13.7 20.1 

IES 7 Olot 5.9 13.9 18.6 23.3 19.1 19.9 

IES 8 Tortosa 9.3 11.7 15.7 30.7 15.0 19.9 

IES 9 Terrassa 8.6 9.8 9.7 18.3 16.0 19.6 

IES 10 Hospitalet de Llobregat 6.7 14.6 20.9 28.7 20.0 19.4 
 

Nota: en la taula s’han omès els noms dels centres escolars. 

Font: Síndic de Greuges (2008). 
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