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El creixement experimentat en els darrers cinc anys pel que fa a la població 
estrangera a Catalunya ha estat espectacular i les escoles catalanes han vist
créixer la diversitat social, cultural i lingüística a les seves aules. Més de 
150 nacionalitats presents al sistema educatiu avalen aquesta constatació.
Més de la meitat del creixement experimentat en els darrers anys en el nom-
bre d’estudiants és degut a la incorporació de nois i noies amb nacionalitats
foranes, que en acabar el curs 2004-2005 representaven el 9% de l’alumnat 
total.

Tal i com argumenta Miquel Àngel Alegre en aquest mateix volum, la pre-
sència d’aquest alumnat ha estat presentada i representada com a inherent-
ment problemàtica, a causa precisament de la seva diversitat i de l’espectacu-
laritat del seu creixement. Si bé és cert que l’arribada d’alumnes amb bagatges
lingüístics i formatius diferents als generals i la seva incorporació al llarg del
cicle educatiu suposa un element de pressió sobre el sistema, l’èxit de la seva
escolarització depèn en gran mesura de les característiques del propi sistema
educatiu i de les respostes que articula a la diversitat realment existent. Com
en altres esferes de la vida social, la immigració evidencia l’estructura i meca-
nismes de funcionament, amb les seves limitacions, problemes i conflictes, de
les institucions. 

En aquest capítol, la nostra pretensió és presentar les dades d’aquesta pre-
sència en el sistema educatiu, en els darrers cursos. Abans, però, de mirar-nos
amb deteniment les dades disponibles, ens cal fer alguns aclariments i consi-
deracions que ens ajudaran a comprendre el que les taules i gràfics s’esforça-
ran a il·lustrar.
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1. ALGUNES CONSIDERACIONS PRÈVIES

Estrangers i immigrants

Les migracions són fenòmens complexos que s’ajusten malament als instru-
ments estadístics disponibles, dissenyats per copsar altres qüestions i regits per
criteris, gairebé sempre, de naturalesa administrativa. Així, utilitzem la cate-
goria d’estranger per referir-nos als alumnes immigrants, tot i que aquesta ca-
tegoria, disposar o no de la nacionalitat del país, és una mica estreta per valo-
rar la dimensió «immigrant». Així, inclou nois i noies nascuts i socialitzats al
nostre país però la nacionalitat dels quals és estrangera. Això és particular-
ment acusat en el cas dels alumnes africans o asiàtics, l’accés a la ciutadania es-
panyola dels quals no és senzilla i requereix un llarg temps de residència re-
gular estable. En canvi, «estranger» exclou tots aquells alumnes que nascuts a
l’estranger disposen de nacionalitat espanyola o de doble nacionalitat. Així,
els fills o néts d’estrangers, nascuts ells mateixos a l’estranger, però que han
pogut recuperar la nacionalitat dels seus ancestres, no apareixen en els còm-
puts. La desigualtat de criteris que fixa la llei que regula l’accés a la nacionali-
tat afavoreix que alguns (fonamentalment els procedents d’Amèrica Central
o del Sud), amb independència del lloc de naixement, accedeixin a l’estatut
d’espanyols amb més rapidesa que d’altres i, per tant, que desapareguin de
l’estadística. Evidentment, des del punt de vista jurídic disposar o no de la na-
cionalitat del país estableix una diferència radical, però ens diu poc de les ne-
cessitats educatives o socials de molts nois i noies que han fet ells mateixos la
migració. És important assenyalar-ho perquè si bé les estadístiques oficials, en
aquest cas les proporcionades pel Departament d’Educació, ens proporcio-
nen una foto força acurada de la realitat a les aules, la realitat desborda i fa
més complexes les anàlisis, en particular si el que es pretén és la planificació i
la previsió de recursos. En els fulls de matriculació es recull també el lloc de
naixement de l’alumne però aquesta dada no ha estat explotada de manera
habitual.

El recull de les dades

Les dades proporcionades pel Departament permeten conèixer el sexe i la na-
cionalitat de l’alumnat a cada curs dels diferents cicles educatius. Tot i que
també es recull el lloc de naixement, aquesta variable no s’explota de manera
sistemàtica (recordem que les dades de l’alumnat les registra el mateix perso-
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nal dels centres i que aquest no és expert en recollida de dades, motiu pel qual
hi ha alguns dubtes respecte a la seva fiabilitat). En aquest capítol les dades es
presenten agregades per grans grups continentals (Unió Europea, resta d’Eu-
ropa, Magrib, resta d’Àfrica, Amèrica Central i del Sud, Amèrica del Nord i
Àsia) i en nivells educatius. 

Pel que fa als cicles educatius, les dades que presentem recullen l’alumnat
matriculat en l’ensenyament infantil, primària, secundària obligatòria (ESO)
i postobligatòria (batxillerat, CFGM i CFGS) i educació especial. No inclouen
les dades dels cursos de garantia social, realitzats per aquells alumnes que no
finalitzen l’escolarització obligatòria; la raó d’aquesta exclusió és la diversitat
d’instàncies que duen a terme aquests cursos, cosa que dificulta la recolli-
da sistemàtica i unificada de les dades (el Departament disposa de les xifres 
corresponents als cursos organitzats pel mateix Departament, aproximada-
ment la meitat). 

Les dades inclouen els centres públics i privats (concertats o no) i exclouen
els estudiants de centres privats que es regeixen per sistemes educatius dife-
rents dels de Catalunya perquè depenen dels estats d’altres països (a Catalu-
nya hi ha 15 centres d’aquestes característiques). Aquests centres escolaritzen
aproximadament 12.000 alumnes, la majoria dels quals són estrangers, però
en funcionar segons sistemes educatius (nivells, edats, etc.) diferents al nos-
tre, la comparativa no és possible. D’altra banda, tampoc tenen l’obligació de
proporcionar les dades, tot i que la majoria ho fan. 

Un tema de certa importància en l’estudi de l’alumnat estranger és la in-
corporació tardana, és a dir aquells estudiants que s’inscriuen als centres edu-
catius un cop iniciat el curs. Es fa difícil saber el volum d’aquestes incorpora-
cions perquè aquelles persones que no s’han matriculat dins els terminis
establerts, tot i inserir-se de manera normalitzada als cursos, no apareixen a
les estadístiques fins al proper curs, quan formalitzen la seva inscripció. La in-
corporació el curs 2004-2005 de l’aplicatiu Mòdul d’admissió i vacants, permet
recollir les altes i baixes produïdes al llarg del curs; la seva vocació no és esta-
dística sinó d’ajut a la gestió de les places i per tant les dades que es recullen
són més limitades que les de matriculació. Segons fonts del Departament, el
darrer curs es van produir aproximadament 20.000 altes i baixes però no totes
són de fora del sistema (n’hi ha moltes que són trasllats de centres educatius).
Pel que fa a l’alumnat estranger, el curs passat el saldo net fou de 4.000 alum-
nes incorporats; val a dir, però, que des del Departament s’assenyala que hi ha
també un nombre important de baixes entre aquest alumnat que responen a
un retorn al país d’origen. 
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Educació per a tothom
Una última consideració. Les estadístiques d’ensenyament, sortosament, no
fan ús de la distinció, tan abusiva i habitual en el discurs públic sobre la immi-
gració, entre persones en situació administrativa regular i aquells «sense pa-
pers». La Llei d’estrangeria estableix que qualsevol nen o nena té dret a l’en-
senyament obligatori però no així a la seva escolarització en els nivells no
obligatoris. La pràctica habitual a Catalunya ha estat que, amb independència
de la situació administrativa de l’alumnat (que no se sol·licita en cap mo-
ment), els nois i noies estrangers participin en els cicles no obligatoris (infan-
til i postobligatòria). Fent-se ressò d’aquesta pràctica i del sentiment majori-
tari de la comunitat educativa, el Decret 188/2001, de 26 de juliol, de la
Generalitat de Catalunya ampliava els drets educatius dels estrangers sense
permís de residència. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya va anul·lar un dels preceptes d’aquest Decret i posava en dubte els drets
educatius dels immigrants i l’abast competencial de les comunitats autòno-
mes d’exercir les seves polítiques educatives quan el subjecte era un estranger
(i que, per tant, havia de regir-se per la llei d’estrangeria, que només recull el
dret a l’escolarització obligatòria) (Larios, 2005). Aquesta sentència està recor-
reguda davant el Tribunal Superior. Mentrestant, la pràctica no s’ha modifi-
cat i tot l’alumnat estranger que ho desitja pot participar de l’escolarització
infantil i cursar el batxillerat o els cicles formatius amb el reconeixement de
les certificacions pertinents.

2. EVOLUCIÓ I COMPOSICIÓ DE L’ALUMNAT ESTRANGER

En acabar el curs 2004-2005 hi havia a Catalunya 92.369 alumnes de nacionali-
tat estrangera enfront dels 36.301 alumnes matriculats durant el curs 2001-
2002. Tal i com podem veure a la taula 1, el creixement en els darrers anys ha
estat molt important. Entre el curs 2001-2002 i el 2002-2003 l’alumnat estran-
ger va créixer prop d’un 50% arreu de Catalunya i per sobre d’aquest percen-
tatge en tres de les quatre províncies. Aquest ha estat el creixement màxim,
quan es van incorporar més de 20.000 estudiants estrangers. A partir de lla-
vors, el ritme s’ha alentit i per al curs 2004-2005 es va situar al voltant del 20%;
les dades del curs 2005-2006 i les provisionals del curs 2006-2007 (encara no
confirmades per un retard en el recull degut a la incorporació d’un nou pro-
grama informàtic en els centres de secundària públics) assenyalen que la xifra
de noves incorporacions es situa al voltant dels 15.000 o 16.000 nous alumnes
estrangers anuals. 
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Si comparem aquests creixements amb els de l’alumnat autòcton i fem els
càlculs corresponents veurem que prop de la meitat del creixement experi-
mentat en el nombre d’alumnes es deu a l’arribada de nois i noies estrangers.
Tal i com es pot llegir a la taula 2, el 80% dels 70.000 alumnes que s’han incor-
porat al sistema educatiu són estrangers. 

Tal i com hem assenyalat, l’alumnat estranger representa el 8,7% de l’a-
lumnat total. Aquest percentatge és major a la província de Girona (12,3%) i
s’ha duplicat respecte del curs 2001-2002. També Tarragona es troba per sobre
de la mitjana catalana (9,2%). Lleida i Barcelona, com en els cursos prece-
dents, es troben per sota. Aquest percentatge, com veurem més endavant, 
difereix enormement entre els centres de titularitat pública i privada. En 
els darrers anys és destacable l’increment d’alumnat estranger a les províncies
de Lleida i de Tarragona. Fins fa poc, aquestes dues províncies tenien un 
percentatge baix de població estrangera però són les que més han crescut en 
termes relatius en els darrers cinc anys. Les transformacions en la geografia 
de les migracions tenen una traducció a les aules. Aquesta, però, no sempre 
és directa ja que depèn del perfil de les poblacions immigrades i dels seus 
processos migratoris. Evidentment, depèn també del context social en què 
es produeixen aquestes migracions i del marc legislatiu que afavoreix o desin-
centiva l’arribada d’uns col·lectius per sobre d’altres o els processos de rea-
grupament familiar. 
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TAULA 1. Creixement de l’alumnat estranger. Catalunya i províncies, cursos 2001-2002 a 2004-2005

Font: L’estat de la immigració a Catalunya. Anuari 2005 (Fundació Jaume Bofill) a partir de les dades proporcionades pel Departament d’Educació,
Generalitat de Catalunya.

Curs 2001-2002 Curs 2002-2003 Curs 2003-2004 Curs 2004-2005

Barcelona 741.428 753.123 768.617 787.368
autòcton 715.760 714.562 713.731 722.885
estranger 25.668 38.561 54.886 64.483

Girona 93.181 96.000 99.449 102.853
autòcton 89.740 90.719 91.709 92.646
estranger 5.621 7.719 10.559 12.691

Lleida 56.409 57.370 59.209 60.676
autòcton 54.838 54.925 55.399 55.688
estranger 1.571 2.445 3.810 4.988

Tarragona 101.196 103.636 107.519 111.388
autòcton 97.755 98.355 99.779 101.181
estranger 3.441 5.281 7.740 10.207

Catalunya 992.214 1.010.129 1.034.794 1.062.285
autòcton 955.913 956.123 957.799 969.916
estranger 36.301 54.006 76.995 92.369
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D’on prové aquest alumnat? Com s’ha modificat el seu perfil en els darrers
cursos? Una ràpida ullada al gràfic 1 ens permet valorar el pes dels grans grups
continentals així com els canvis esdevinguts en els darrers anys. 

Comencem dient que l’alumnat més nombrós és el procedent d’Amèrica
Central i del Sud; gairebé la meitat (45,5%) dels estudiants estrangers són 
d’aquest origen en acabar el curs 2004-2005 (41.927). En tres cursos han tripli-
cat els seus efectius (un creixement del 207%). Equatorians, seguits de co-
lombians i argentins són els col·lectius amb un major nombre d’estudiants.
Altres nacionalitats amb una presència creixent són els bolivians, que han
passat de tenir 348 alumnes a més de 2.500 en el període de referència. La 
situació política i econòmica a Bolívia, com ho va ser en el cas de l’Equador,
unida a la perspectiva d’una imminent exigència de visat per entrar al país,
ha accelerat els fluxos migratoris de famílies senceres. El col·lectiu llati-
noamericà és de llarg el més nombrós a la província de Barcelona; també a
Tarragona tenen una presència destacadíssima, empatats amb els procedents
del Magrib.

Ara bé, la nacionalitat més nombrosa a les escoles catalanes és la procedent
del Marroc, amb gairebé 25.000 alumnes. Tot i que en el període estudiat han
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TAULA 2. Creixement de l’alumnat estranger i de l’alumnat autòcton. Catalunya i províncies, cur-
sos 2001-2002 a 2004-2005

Font: L’estat de la immigració a Catalunya. Anuari 2005 (Fundació Jaume Bofill) a partir de les dades proporcionades pel Departament d’Educació,
Generalitat de Catalunya.

Percentatge
Creixement anual Percentatge del creixement acumulat

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2001-2002
2002-2003 2003-2004 2004-2005 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2004-2005

Barcelona 1,6% 2,1% 2,4% 11.695 15.494 18.751 45.940
autòcton –0,2% –0,1% 1,3% –10,2% –5,4% 48,8% 15,51%
estranger 50,2% 42,3% 17,5% 110,2% 105,4% 51,2% 84,5%

Girona 3,0% 3,6% 3,4% 2.819 3.449 3.404 9.672
autòcton 1,1% 1,1% 1,0% 34,7% 28,7% 27,5% 30,05%
estranger 37,3% 36,8% 20,2% 74,4% 82,3% 62,6% 73,1%

Lleida 1,7% 3,2% 2,5% 961 1.839 1.467 4.267
autòcton 0,2% 0,9% 0,5% 9,1% 25,8% 19,7% 19,92%
estranger 55,6% 55,8% 30,9% 90,9% 74,2% 80,3% 80,1%

Tarragona 2,4% 3,7% 3,6% 2.440 3.883 3.869 10.192
autòcton 0,6% 1,4% 1,4% 24,6% 36,7% 36,2% 33,61%
estranger 53,5% 46,6% 31,9% 75,4% 63,3% 63,8% 66,4%

Catalunya 1,8% 2,4% 2,7% 17.915 24.665 27.491 70.071
autòcton 0,0% 0,2% 1,3% 1,2% 6,8% 44,1% 19,98%
estranger 48,8% 42,6% 20,0% 98,8% 93,2% 55,9% 80,0%
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duplicat el seu volum i constitueixen una quarta part de l’alumnat estranger,
el seu creixement ha estat menys espectacular que el d’alguns altres col·lec-
tius de menor tradició al nostre país. Al gràfic 1 podem observar aquesta evo-
lució des del curs 1999-00.

L’alumnat procedent de l’Europa no comunitària, principalment de països
de l’Europa de l’Est, ha gairebé quadruplicat la seva presència en tres cursos.
Com a col·lectiu és el més nombrós a Lleida, superant els procedents del Ma-
grib i de l’Amèrica Central i del Sud (cal, però, tenir present que també s’hi 
inclouen nois amb nacionalitat andorrana). La romanesa és sens dubte la més
important i en pocs anys ha multiplicat per vuit el seu nombre; també és des-
tacable el ritme de creixement de l’alumnat rus i ucraïnès. Tots plegats sumen
el 10% de l’alumnat estranger.

També han crescut amb força els nois i noies procedents de l’Àsia, que su-
men el 6,8%, percentatge que s’ha mantingut similar en els darrers cursos. El
xinès és el col·lectiu més abundant i també el que ha experimentat un creixe-
ment més destacat, seguits dels pakistanesos.

Finalment, en aquest context, els nois i noies de l’Europa comunitària 
han incrementat de manera més modesta el seu volum. Només els italians ho
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2004-05 5,9 10,1 26,9 4,5 6,845,4

2003-04

2002-03

2001-02

2000-01

1999-00

20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%0,0%

26,99,06,1 4,3 47,3 5,8

8,67,0 28,4 4,3 45,2 5,8

6,737,64,434,97,28,4

10,0 5,9 41,7 5,5 28,9 7,2

11,6 5,0 45,2 5,4 24,2 7,6

Unió Europea Resta d’Europa Magrib

Resta d’Àfrica Amèrica Central i del Sud Àsia i Oceania

Fonts: L’estat de la immigració a Catalunya. Anuari 2005 (Fundació Jaume Bofill) a partir de les dades proporcionades pel Departament d’Educa-
ció, Generalitat de Catalunya.

GRÀFIC 1. Evolució del percentatge d’alumnat estranger segons grup continental. Catalunya,
cursos  1990-00 a 2004-05
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han fet en un percentatge semblant al del conjunt de l’alumnat estranger; no
oblidem, però, que aquest col·lectiu està format també per no pocs escolars
procedents de l’Argentina. L’ampliació de la Unió Europea cap a l’est produi-
rà un canvi en aquests percentatges amb la incorporació de tots aquells esco-
lars que fins ara apareixien com a europeus extracomunitaris. 
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TAULA 3. Evolució de l’alumnat estranger per regió d’origen i principals nacionalitats.
Catalunya, cursos 2001-2002 a 2004-2005

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Grans àrees 2001- % 2002- % 2003- % 2004- % creixement 
nacionalitat 2002 total 2003 total 2004 total 2005 total 2001-2005

Unió Europea 3.043 8,4% 3.756 7,0% 4.723 6,1% 5.443 5,9% 78,9%
Itàlia 483 1,3% 694 1,3% 993 1,3% 1.288 1,4% 166,7%
Regne Unit 494 1,4% 654 1,2% 858 1,1% 962 1,0% 94,7%
França 600 1,7% 748 1,4% 872 1,1% 951 1,0% 58,5%
Alemanya 598 1,6% 636 1,2% 723 0,9% 788 0,9% 31,8%
Resta nacionalitats 868 2,4% 1.024 1,9% 1.277 1,7% 1.454 1,6% 67,5%

Resta d’Europa 2.613 7,2% 4.653 8,6% 6.955 9,0% 9.306 10,1% 256,1%
Romania 434 1,2% 1.383 2,6% 2.475 3,2% 3.661 4,0% 743,5%
Rússia 446 1,2% 673 1,2% 1.006 1,3% 1.271 1,4% 185,0%
Ucraïna 287 0,8% 506 0,9% 818 1,1% 1.098 1,2% 282,6%
Resta nacionalitats 1.446 4,0% 2.091 3,9% 2.656 3,4% 3.276 3,5% 126,6%

Magrib 12.676 34,9% 15.354 28,4% 20.718 26,9% 24.850 26,9% 96,0%
Marroc 12.414 34,2% 15.006 27,8% 20.245 26,3% 24.252 26,3% 95,4%
Resta nacionalitats 262 0,7% 348 0,6% 473 0,6% 598 0,6% 128,2%

Resta d’Àfrica 1.600 4,4% 2.345 4,3% 3.312 4,3% 4.137 4,5% 158,6%
Gàmbia 848 2,3% 1.306 2,4% 1.852 2,4% 2.324 2,5% 174,1%
Resta nacionalitats 752 2,1% 1.039 1,9% 1.460 1,9% 1.813 2,0% 141,1%

Amèrica del Nord 288 0,8% 337 0,6% 393 0,5% 416 0,5% 44,4%

Amèrica Central i del Sud 13.643 37,6% 24.418 45,2% 36.396 47,3% 41.927 45,4% 207,3%
Equador 3.558 9,8% 8.315 15,4% 14.699 19,1% 15.103 16,4% 324,5%
Colòmbia 2.728 7,5% 4.454 8,2% 4.911 6,4% 5.598 6,1% 105,2%
Argentina 1.291 3,6% 3.012 5,6% 4.326 5,6% 5.026 5,4% 289,3%
Perú 1.429 3,9% 1.905 3,5% 2.590 3,4% 3.346 3,6% 134,1%
Bolívia 348 1,0% 764 1,4% 1.558 2,0% 2.596 2,8% 646,0%
Uruguai 429 1,2% 812 1,5% 1.542 2,0% 2.144 2,3% 399,8%
Rep. Dominicana 1.184 3,3% 1.450 2,7% 1.888 2,5% 2.164 2,3% 82,8%
Xile 592 1,6% 898 1,7% 1.245 1,6% 1.544 1,7% 160,8%
Resta nacionalitats 2.084 5,7% 2.808 5,2% 3.637 4,7% 4.406 4,8% 111,4%

Àsia i Oceania 2.438 6,7% 3.143 5,8% 4.498 5,8% 6.290 6,8% 158,0%
Xina 995 2,7% 1.352 2,5% 2.215 2,9% 3.333 3,6% 235,0%
Pakistan 412 1,1% 474 0,9% 693 0,9% 1.006 1,1% 144,2%
Resta nacionalitats 1.031 2,8% 1.317 2,4% 1.590 2,1% 1.951 2,1% 89,2%

Total alumnes estrangers 36.301 100% 54.006 100% 76.995 100% 92.369 100% 154,5%
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A la taula 3 es poden revisar aquests percentatges i valorar els canvis en el
pes relatiu de les diferents nacionalitats des del curs 2001-2002 al 2004-2005.
Així, en els darrers tres cursos destaquem l’entrada dels escolars romanesos i
bolivians en el rànquing de les deu nacionalitats més nombroses i la desapa-
rició de França i Alemanya, que passen en el darrer curs considerat a la po-
sició 18 i 19.

3. LA PRESÈNCIA DE L’ALUMNAT ESTRANGER EN ELS CICLES
EDUCATIUS

Tal i com podem veure en el gràfic 2, la major part de l’alumnat estranger es
concentra en l’etapa obligatòria en un percentatge lleugerament superior a
com ho fa l’alumnat autòcton. I contràriament, la seva presència és menor en
les etapes postobligatòries. Cal, però, destacar algunes diferències importants
entre els col·lectius. Les raons d’aquestes variacions són múltiples i tenen a
veure amb la diferent estructura per edats dels col·lectius immigrats, deguda
tant a pautes demogràfiques com a les fases del moment migratori de les famí-
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GRÀFIC 2. La distribució de l’alumnat estranger en els cicles educatius segons grups
continentals. Catalunya, curs 2004-2005
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lies. També es vincula a les eleccions educatives dels diferents col·lectius, fona-
mentalment en els cicles no obligatoris (per exemple, alguns grups, per mo-
tius diversos, tenen menor tendència a l’escolarització precoç en l’ensenya-
ment infantil). Més enllà d’aquests elements, que permeten explicar algunes
de les diferències percebudes en la manera com els diferents col·lectius es dis-
tribueixen al llarg del sistema educatiu i en comparació amb l’alumnat autòc-
ton, les dades apunten a dinàmiques que podrien considerar-se de desigualtat. 
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TAULA 4. Evolució de l’alumnat estranger en els cicles educatius. Catalunya, 
cursos 2001-2002 a 2004-2005

Any CF Grau CF Grau Total
Zona d’origen Acadèmic Infantil Primària ESO Batxillerat Mitjà Superior Especial general

Unió Europea 2001-2002 717 1.119 808 254 54 77 14 3.043
2002-2003 988 1.437 849 308 76 85 13 3.756
2003-2004 1.264 1.836 1.048 366 83 106 20 4.723
2004-2005 1.365 2.114 1.220 409 110 204 21 5.443

Resta d’Europa 2001-2002 500 1.035 735 180 58 93 12 2.613
2002-2003 928 1.958 1.279 288 79 105 16 4.653
2003-2004 1.449 2.865 1.928 446 127 125 15 6.955
2004-2005 1.886 3.838 2.555 636 184 175 32 9.306

Magrib 2001-2002 2.477 5.165 4.396 238 229 64 107 12.676
2002-2003 3.323 6.305 4.894 290 328 65 149 15.354
2003-2004 5.206 8.769 5.614 357 475 105 192 20.718
2004-2005 6.307 11.124 6.020 402 624 141 232 24.850

Resta d’Àfrica 2001-2002 584 663 246 29 29 33 16 1.600
2002-2003 875 999 306 44 39 42 40 2.345
2003-2004 1.268 1.399 438 49 55 51 52 3.312
2004-2005 1.541 1.748 615 53 64 57 59 4.137

Amèrica Central 2001-2002 2.615 5.656 4.027 738 207 331 69 13.643
i del Sud 2002-2003 4.904 10.596 6.570 1.192 396 614 146 24.418

2003-2004 7.398 15.982 9.662 1.626 634 855 239 36.396
2004-2005 7.761 18.724 10.926 2.005 968 1.216 327 41.927

Amèrica 2001-2002 72 110 75 26 3 1 1 288
del Nord 2002-2003 85 146 63 36 3 3 1 337

2003-2004 95 162 84 41 5 6 0 393
2004-2005 94 174 90 40 7 11 0 416

Àsia i Oceania 2001-2002 554 916 803 111 17 24 13 2.438
2002-2003 738 1.195 994 128 34 36 18 3.143
2003-2004 1.013 1.748 1.487 155 39 38 18 4.498
2004-2005 1.224 2.532 2.170 193 60 83 28 6.290

Alumnat 2001-2002 7.519 14.664 11.090 1.576 597 623 232 36.301
estranger 2002-2003 11.841 22.636 14.955 2.286 955 950 383 54.006

2003-2004 17.693 32.761 20.261 3.040 1.418 1.286 536 76.995
2004-2005 20.178 40.254 23.596 3.738 2.017 1.887 699 92.369
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La taula 4 ens mostra el nombre de nois i noies estrangers segons la zona de
procedència a cada un dels cicles educatius i en els cursos de referència. Al fi-
nal del capítol trobarem una taula annexa amb els percentatges que repre-
senten aquestes xifres per nivells educatius tant sobre el conjunt d’alumnes
d’un determinat origen com sobre el total de l’alumnat estranger a cada ni-
vell. Donat que la taula resultant per a tots els cursos considerats resultaria
massa gran, ens hem limitat a presentar les dades referides als cursos 2001-02 i
2004-05. Comentarem només alguns dels casos i deixem al lector que en faci
altres lectures. 

Si prenem aquella taula i ens fixem en la presència i el pes de l’alumnat es-
tranger al llarg del sistema educatiu podem observar algunes qüestions sobre
les quals cal detenir-se. Per valorar la distribució dels col·lectius estrangers al
llarg dels cicles educatius la compararem amb la de l’alumnat autòcton; per
valorar el pes de cada grup als diferents cicles el comparem amb el que té ca-
dascun sobre el conjunt de l’alumnat estranger.

En els darrers anys l’alumnat de l’Europa comunitària ha perdut pes sobre
el conjunt i ha modificat lleugerament la seva distribució al llarg del cicle
educatiu; avui el percentatge d’escolars en el cicle infantil s’ha incrementat i
tenen en aquest cicle un pes lleugerament superior al que tenen en el con-
junt del sistema educatiu. Aquests alumnes tenen una presència destacada als
cicles postobligatoris, en especial el batxillerat i els cicles formatius de grau
superior; és, de lluny, el col·lectiu amb un percentatge superior d’estudiants
a la postobligatòria (14,2%). També el 6,8% dels escolars de la resta d’Europa es
troben en el batxillerat, percentatge força superior que per al conjunt dels es-
trangers (4%) i una mica per sota dels autòctons; en aquest cicle representen
el 17% de l’alumnat estranger. 

Un cas diferent és el de l’alumnat magribí (marroquí fonamentalment).
S’observa un «rejoveniment» de la participació escolar, ja que si quatre cursos
enrere el 34% dels escolars magribins es trobaven a l’ESO ara són només el
24%; aquest transvassament d’alumnes es fa cap a l’ensenyament infantil i pri-
mari. En canvi, els percentatges d’alumnat a l’ensenyament postobligatori no
s’han modificat gaire. En finalitzar l’ESO, l’alumnat marroquí pateix una da-
vallada molt acusada del seu pes sobre el conjunt dels estudiants estrangers;
així, el pes d’aquests estudiants és molt baix al batxillerat (on només repre-
senten el 10% de l’alumnat estranger) i als cicles formatius de grau superior
(sumen el 7,5% dels estrangers en aquest nivell) si el comparem amb el seu pes
al conjunt del sistema educatiu (26%). Només l’1,6% de tots els alumnes ma-
gribins es troben en el batxillerat (enfront del 9% de l’alumnat autòcton o el
4% de l’alumnat estranger) i el 3,5% en els cicles formatius. Cal destacar, però,
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que la seva presència creix als cicles de grau mitjà: prop d’un de cada tres es-
tudiants en aquest nivell és d’origen magribí. Aquestes dades són un indici
d’una menor propensió a continuar els estudis en finalitzar l’etapa obligatò-
ria i una preferència per les formacions de caràcter tècnic quan l’escolaritza-
ció continua. En aquest sentit, s’han produït pocs canvis en els darrers anys. 

Un cas semblant és el de l’alumnat de la resta d’Àfrica. Més d’una tercera
part de tots els seus escolars tant en el curs 2001-02 com en el curs 2004-05 es
troba a l’educació infantil, cosa que molt probablement tradueix les caracte-
rístiques de la piràmide demogràfica d’aquest col·lectiu. A la secundària són
força escassos i semblen haver-hi reduït la seva participació: un percentatge
menor que fa tres anys es troba en aquests nivells i el seu pes sobre el conjunt
dels estrangers també s’ha reduït. 

D’aquests dos grans col·lectius cal destacar també una escolarització en
centres d’educació especial per sobre de la mitjana; en aquests centres es tro-
ben clarament sobrerepresentats, cosa que ens hauria de fer pensar en si s’es-
tan produint dinàmiques de problematització de determinats col·lectius per
raó del seu origen.

L’alumnat asiàtic també té percentatges molt baixos de participació en 
els nivells postobligatoris. El gruix del seu alumnat es troba a la primària i a
l’ESO i en passar a la postobligatòria perd pes sobre el conjunt dels estudiants
estrangers. Tot i així, aquesta tendència no és tan acusada com entre el col·lec-
tiu marroquí.

En canvi, el col·lectiu d’Amèrica Central i del Sud es troba sobrerepresen-
tat en els cicles formatius no obligatoris, en especial al batxillerat i als cicles
formatius de grau superior: representa més de la meitat dels estudiants de
batxillerat i dues terceres parts dels de cicles formatius de grau superior.
Aquesta major presència ja es produïa en el curs 2001-2002 però ara s’ha in-
crementat. Tot i que lluny del comportament de l’alumnat autòcton, els per-
centatges de nois i noies d’aquest origen en la postobligatòria creixen en els
darrers anys.

És a dir, encara que hem de tenir present les diferències en l’estructura de-
mogràfica dels diferents col·lectius estrangers, els europeus en general i els es-
tudiants d’Amèrica Central i del Sud tenen una distribució al llarg del sistema
educatiu més semblant a la de l’alumnat autòcton, sobretot pel que fa a la
seva participació en l’ensenyament postobligatori. La resta de col·lectius te-
nen una presència reduïda al batxillerat o als cicles formatius. 

La continuïtat dels estudis un cop finalitzada l’etapa obligatòria comença
a ser un tema de preocupació per als professionals de l’ensenyament. En
aquest tema seria important conèixer les taxes d’escolarització de l’alumnat
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estranger en comparació amb l’alumnat autòcton. És a dir, la proporció dels
nens i nenes d’unes determinades edats que efectivament es troben matricu-
lats al nivell que els correspon; així, i pel que fa a l’escolarització postobligatò-
ria, la suma de l’alumnat estranger que cursa batxillerat o els cicles formatius
sobre el conjunt de la població d’edat compresa entre els 16 i els 19 anys ens di-
ria el percentatge d’aquesta població que es troba estudiant i per tant els que
no ho fan. Les xifres de població que serveixen de base per fer aquests càlculs
són les dades dels padrons però presenten algunes mancances i insuficiències:
les edats no corresponen de manera exacta als cursos; els padrons presenten
errors i duplicitats particularment sensibles per als col·lectius estrangers, que
podrien conduir a càlculs erronis. Aquesta dificultat és extensible a tots els
grups d’edat i per tant la taxa d’escolarització esdevé difícil de determinar
(Alegre i Nadal, 2006). 

Una altra aproximació al fenomen seria el càlcul de taxes de continuïtat
dels estudis en el trànsit de l’obligatòria a la postobligatòria (veieu-ne un in-
tent a Nadal i Serra, 2005). Un càlcul d’aquest tipus valoraria el pes dels alum-
nes matriculats a primer de batxillerat i a primer dels cicles formatius de grau
mitjà havent restat els alumnes repetidors en aquests primers cursos sobre
l’alumnat que el curs precedent ha obtingut el Graduat d’estudis secundaris
(GES). Existeixen algunes dificultats associades a aquest càlcul. En primer
lloc, el Departament d’Educació no recull de manera exhaustiva la nacio-
nalitat a totes les variables en joc (repetidors i alumnat amb el GES). En segon
lloc, cal tenir present una suma de factors, probablement de poc pes aïllada-
ment, però que de manera agregada poden distorsionar els resultats: alguns
d’aquests alumnes canvien de nacionalitat (per adopció de l’espanyola) i per
tant desapareixen de les estadístiques d’alumnat estranger; també, que hi ha
alumnat que s’incorpora directament en el primer curs dels cicles postobliga-
toris i que se suma als que procedeixen de cursos anteriors; finalment, el tras-
pàs d’alumnes entre els cicles formatius i el batxillerat. En definitiva, una
aproximació acurada a aquests fluxos resulta difícil tot i que necessària. 
Les aproximacions temptatives que s’han fet fins al moment indiquen una
menor tendència a la continuïtat dels estudis entre els col·lectius d’alumnat
estranger (alguns més que d’altres) i es fa imprescindible conèixer l’abast del
fenomen així com les causes que el motiven. En aquest sentit, hi ha en curs
una recerca de la Fundació Jaume Bofill, realitzada pels professors de la Uni-
versitat de Girona Carles Serra i Josep M. Palaudàries, amb la voluntat d’avan-
çar en la comprensió de les transicions escolars de l’alumnat estranger. 
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4. CENTRES PÚBLICS I CENTRES PRIVATS

És ben conegut que a Catalunya hi ha una forta segregació escolar entre cen-
tres públics i centres privats concertats en l’escolarització de l’alumnat es-
tranger. Així, durant el curs 2004-05 el 83,4% dels estudiants estrangers es van 
escolaritzar en centres de titularitat pública; per a l’alumnat autòcton el per-
centatge és del 58,3%. Les diferències entre els dos grups no semblen moderar-se:
cada cop és major la preferència de l’alumnat autòcton per les escoles priva-
des concertades i tot i la presència numèrica creixent de nois i noies estrangers
en els centres privats, en termes relatius segueix sent força escassa. 

Si bé aquest desigual repartiment no és necessàriament constitutiu de des-
igualtats, el fet que segons diversos informes siguin les escoles públiques les
que concentren un major nivell d’alumnat d’estatus socioeconòmic desafa-
vorit i que l’escola privada, en part per raó del millor nivell socioeconòmic del
seu alumnat, obtingui millors resultats ha de valorar-se a la llum de la capa-
citat del sistema educatiu per garantir la igualtat d’oportunitats. En aquest
apartat ens detindrem a valorar l’evolució de les xifres de participació en la
doble xarxa educativa dels nois i noies estrangers al llarg dels cicles educatius.

L’alumnat estranger representa el 8,7% de tot l’alumnat català. Aquest
percentatge, però, s’incrementa al 12% en els centres de titularitat pública i
baixa al 3,7% en els de titularitat privada. És en l’escolarització obligatòria on
es percep una major disparitat (educació primària i ESO) mentre que en la
postobligatòria les diferències es redueixen, fins a equiparar-se en els cicles
formatius de grau superior (val a dir, però, que això té molt a veure amb l’o-
ferta formativa disponible en els diferents centres). 
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TAULA 5. Pes de l’alumnat estranger en els centres públics i privats distribuïts 
en base al cicle educatiu. Catalunya, cursos 2003-2004 i 2004-2005

2003-2004 2004-2005 Variació

Cicle Educatiu pública privada total pública privada total pública privada

Educació Infantil 10,1% 3,0% 7,0% 10,9% 3,1% 7,6% 0,8% 0,1%

Educació Primària 13,0% 3,0% 9,0% 15,4% 3,9% 10,9% 2,4% 0,9%

ESO 11,2% 3,5% 7,9% 12,6% 4,2% 9,1% 1,4% 0,7%

Batxillerat 4,6% 1,3% 3,4% 5,6% 1,6% 4,2% 1,0% 0,3%

CF Grau Mitjà 5,0% 2,9% 4,3% 6,7% 3,7% 5,8% 1,7% 0,8%

CF Grau Superior 3,5% 4,1% 3,7% 4,8% 4,9% 4,8% 1,3% 0,8%

Educació Especial 11,0% 6,2% 8,2% 13,5% 8,0% 10,4% 2,5% 1,8%

TOTAL 10,4% 3,1% 7,4% 12,0% 3,7% 8,7% 1,6% 0,6%

Font: L’estat de la immigració a Catalunya. Anuari 2005 (Fundació Jaume Bofill) a partir de les dades proporcionades pel Departament d’Educació,
Generalitat de Catalunya.
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Tot i que en els centres de titularitat privada s’ha incrementat el pes de l’a-
lumnat estranger, és un creixement minso comparat amb el que s’experi-
menta en els centres públics en el mateix període.

La taula 6 ens permet comparar els diferents col·lectius estrangers entre si
i amb l’alumnat autòcton pel que fa a la seva distribució en els centres educa-
tius en funció de la titularitat. Així, veiem que a Catalunya, el 60% dels esco-
lars ho fa en centres públics (el 58% si prenem només els escolars no estran-
gers). Aquest percentatge és del 83,3% entre l’alumnat estranger i per a tots els
col·lectius (excepte el nord-americà). Els europeus comunitaris i els asiàtics
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TAULA 6. Distribució de l’alumnat agrupat segons grans àrees de nacionalitat i titularitat 
del centre. Catalunya i províncies, cursos 2004-2005

Gran àrea Titularitat Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya

Alumnat Total Alumnes 787.366 102.847 60.684 111.388 1.062.285
Privat 43,9% 26,0% 29,6% 25,8% 39,5%
Públic 56,0% 73,9% 70,4% 74,2% 60,5%

Alumnat autòcton Alumnes 722.885 90.162 55.688 101.181 969.916
Privat 46,2% 27,9% 30,7% 27,5% 41,7%
Públic 53,8% 72,1% 69,3% 72,5% 58,3%

Alumnat estranger Alumnes 64.481 12.685 4.996 10.207 92.369
Privat 18,5% 13,0% 17,2% 8,9% 16,6%
Públic 81,4% 86,9% 82,7% 91,1% 83,3%

Unió Europea Alumnes 2.902 1.380 227 934 5.443
Privat 28,6% 19,4% 18,9% 12,8% 23,2%
Públic 71,4% 80,6% 81,1% 87,2% 76,8%

Resta d’Europa Alumnes 4.494 1.316 1.518 1.978 9.306
Privat 22,3% 15,7% 21,5% 6,6% 17,9%
Públic 77,7% 84,3% 78,5% 93,4% 82,1%

Magrib Alumnes 15.666 4.388 1.392 3.404 24.850
Privat 14,9% 10,1% 13,7% 5,7% 12,7%
Públic 85,1% 89,9% 86,3% 94,3% 87,3%

Resta d’Àfrica Alumnes 1.743 1.859 412 123 4.137
Privat 20,4% 9,7% 12,4% 22,8% 14,9%
Públic 79,6% 90,3% 87,6% 77,2% 85,1%

Amèrica del Nord Alumnes 323 48 6 39 416
Privat 37,5% 33,3% 0,0% 43,6% 37,0%
Públic 41,2% 47,9% 16,7% 46,2% 42,1%

Amèrica Central i del Sud Alumnes 33.908 3.213 1.344 3.462 41.927
Privat 17,5% 12,9% 17,3% 10,9% 16,6%
Públic 82,5% 87,1% 82,7% 89,1% 83,4%

Àsia i Oceania Alumnes 5.445 481 97 267 6.290
Privat 24,9% 25,4% 16,5% 15,4% 24,4%
Públic 75,1% 74,6% 83,5% 84,6% 75,6%
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cursen en centres de titularitat privada en un percentatge superior a la resta
de col·lectius i del conjunt dels estrangers; de totes maneres, no arriba al 25%
i per tant es troba lluny dels percentatges de l’alumnat autòcton (41,7%). 

En canvi els africans en el seu conjunt s’escolaritzen en els centres de titu-
laritat pública en percentatges superiors al 85%. Els estudiants d’Amèrica
Central i del Sud, ho fan en un 83,4%. 

Les disparitats que s’observen entre els diferents territoris tenen a veure
amb l’oferta de centres disponibles; Girona, Lleida i Tarragona tenen un nom-
bre menor de centres de titularitat privada, per això els percentatges d’estu-
diants estrangers que cursen en aquests centres són encara més baixos. Ara bé,
és precisament a Barcelona on la disparitat entre la manera com es distribueix
l’alumnat autòcton i l’alumnat estranger segons la titularitat del centre és
major, i Girona i Lleida on aquest és menor. És a dir, a la província de Barcelo-
na la desigualtat en la distribució és la més elevada (27 punts). 

És interessant notar que no tots els col·lectius es comporten igual arreu
del territori. Així, els asiàtics a Girona o els de la resta d’Àfrica a Tarragona, en-
cara que poc nombrosos, tenen uns percentatges d’escolarització en centres
de titularitat privada semblants als dels autòctons. En canvi, a totes les pro-
víncies el col·lectiu magribí és el que té una menor proporció d’alumnes en
els centres privats i la seva distribució és la més diferent a la del col·lectiu au-
tòcton. Tot i que no les hem reproduït aquí, les dades referides a la distribució
dels diferents col·lectius en els cicles educatius confirmen aquesta menor par-
ticipació al llarg de tot el sistema educatiu.

Algunes consideracions finals

En aquest capítol ens hem aproximat a les xifres referides a la participació de
l’alumnat estranger en el sistema educatiu català. Hem donat algunes infor-
macions sobre el que recullen les dades proporcionades pel Departament i
presentat algunes taules que permeten fer la foto fixa, a grans trets, del pano-
rama general a Catalunya. Tal i com hem assenyalat, aquesta és una aproxi-
mació insuficient en la mesura que només permet visibilitzar estadísticament
el que és una evidència social. Un cop constatada aquesta presència i vistes al-
gunes de les seves característiques generals, emergeixen alguns indicis que
s’estan produint dinàmiques de desigualtat: una escassa presència de l’alum-
nat estranger en els cicles postobligatoris i la seva concentració en els centres
de titularitat pública, seguint patrons força diferents als de la població autòc-
tona. Cal tenir present, però, que ens trobem davant d’un fenomen relativa-
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ment nou en el nostre país i que algunes de les tendències detectades en
aquesta lectura ràpida de les dades poden ser fruit del moment, és a dir expli-
cables per l’estructura d’edats dels col·lectius o per la fase del procés migrato-
ri que estan vivint. Les desigualtats educatives reflecteixen desigualtats socials
més generals (laborals, urbanes, territorials, etc.). L’evidència recollida aquí o
en altres països pel que fa a la participació dels immigrants en el sistema edu-
catiu, les dinàmiques de segregació escolar i de desigualtats en els resultats ens
adverteix de la necessitat d’estar amatents a la manera com es produeix la in-
serció dels immigrants al sistema educatiu. Cal fer estudis més aprofundits,
depurar els instruments de recollida de dades, plantejar estudis longitudinals
i, en aquest moment, fer recerca qualitativa que copsi les dinàmiques que s’es-
tan produint. Tal i com explica Miquel Àngel Alegre en la seva contribució a
aquest volum, les desigualtats detectades tenen menys a veure amb diferèn-
cies culturals o deficiències intrínseques als col·lectius que amb els mecanis-
mes existents per garantir la igualtat en una societat complexa.
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