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1. QUÈ ENTENEM PER EQUITAT EDUCATIVA?

En termes generals, tendim a parlar sobre igualtat d’oportunitats i equitat edu-
cativa a partir de certs equívocs conceptuals; el primer i més bàsic de tots, no
explicitar a què ens referim quan parlem d’equitat educativa. L’equitat educa-
tiva consisteix a distribuir els recursos educatius en funció de les diferents ne-
cessitats educatives que té cada alumne. És, per tant, una aposta per dotar de
més recursos aquells que més en necessiten. En aquesta definició entenem els
recursos educatius en un sentit ampli, que pot englobar des del finançament
directe que reben les escoles fins a la dedicació temporal que els docents dedi-
quen a cada alumne. En aquest sentit, la reducció de la ràtio d’alumnes per aula
a determinats centres és també una forma de redistribuir recursos educatius.

D’altra banda, en la nostra definició parlem de «més recursos» i no de «re-
cursos diferenciats» en funció de les diferents necessitats. Amb això volem evi-
denciar que el concepte d’equitat educativa no observa els aspectes pedagò-
gics o organitzatius que poden maximitzar el rendiment dels alumnes en
funció d’adaptar els procediments a les particularitats de cada context educa-
tiu. Aquesta autonomia organitzativa i pedagògica és necessària i útil, però el
concepte d’equitat educativa només intervé en aquest debat en la mesura que
la seva concreció fa palesa la necessitat de redistribuir els recursos de manera
desigual entre els centres educatius.

Més enllà d’aquests matisos, el concepte planteja una altra dificultat: com
establim quines són les «necessitats educatives» de cada individu, de manera
que puguem dissenyar un règim de distribució de recursos equitatiu? Les de-
cisions poden ser diverses, en funció d’apostes ideològiques diferents.

Hom podria defensar que una distribució equitativa de recursos és senzilla-
ment aquella que garanteix que tots els alumnes puguin ser escolaritzats gra-
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tuïtament, perquè és una distribució que garanteix la cobertura escolar neces-
sària –i imprescindible– a tothom. A partir d’aquí, està en mans dels alumnes
aprofitar aquest recurs per maximitzar-ne els beneficis propis. La postura con-
trària, en canvi, és la que considera que l’única distribució equitativa de recur-
sos educatius és aquella que aconsegueix que, en acabar el pas per l’educació
sustentada amb fons públics, tots els col·lectius socials –homes i dones, pobres
i rics, joves amb pares analfabets i amb pares universitaris, joves amb pares es-
trangers i amb pares autòctons– arribin a la cúspide de la piràmide educativa en
iguals proporcions. Ras i curt: és equitativa l’educació que aconsegueix una ma-
teixa proporció de llicenciats universitaris entre tots els joves independentment
de la seva procedència social, perquè en aquest cas, el sistema escolar hauria
aconseguit neutralitzar les desigualtats estructurals de partida dels infants.

1.1. Un objectiu d’equitat educativa: igualtat d’oportunitats 
en finalitzar l’escolarització obligatòria

No considerem que l’equitat educativa s’assoleixi exclusivament garantint l’es-
colarització universal perquè aquest objectiu de mínims no garanteix l’acom-
pliment d’un principi bàsic del sistema educatiu, aquell que en fa un dels béns
públics més preuats: l’afavoriment de la igualtat d’oportunitats entre les perso-
nes. D’altra banda, esperar que la motxilla social dels alumnes –la seva posició
de partida en l’estructura social– pugui ser totalment anul·lada per l’escola, i
ser-ho no només durant l’escolarització obligatòria, sinó també durant les
etapes escolars posteriors, és demanar-li l’acompliment d’un principi utòpic.

Assumim que el sistema educatiu és equitatiu quan s’acompleix un nivell
d’igualtat d’oportunitats de mínims, que consisteix en l’assoliment d’un ni-
vell d’acreditació en els estudis obligatoris que faci que, en acabar aquesta eta-
pa, l’origen social dels alumnes no condicioni les seves possibilitats de realitzar
l’itinerari d’estudis postobligatoris que escullin. Per tant, l’equitat educativa,
tal com l’entenem, consisteix a aconseguir reduir a mínims allò que entenem
com a «fracàs escolar» (la no-acreditació en finalitzar l’ESO) i que, en cas d’e-
xistir-ne certs percentatges marginals, aquests no puguin explicar-se en fun-
ció de l’origen social dels alumnes.

És en funció d’aquesta definició que ens trobem en situació de dir que l’esco-
la catalana no és equitativa, perquè no afavoreix la igualació mínima de resultats
escolars que seria exigible. Diferents estudis han mostrat, al llarg dels darrers
anys, que els resultats dels alumnes en finalitzar l’escolarització obligatòria són
molt diferents entre unes escoles i unes altres. Els resultats de l’informe PISA,
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així com les poques dades existents sobre el nivell d’acreditació en acabar 
l’ESO, no només posen de manifest els mals resultats escolars dels alumnes ca-
talans –allò que més destaca la premsa. El que sobretot mostren és el gran esvo-
ranc en els resultats escolars en funció de la procedència escolar dels alumnes.

1.2. Comprensivitat, segregació social i equitat educativa

El sistema educatiu espanyol i català té una característica que no és generalit-
zable al gruix dels països occidentals: l’educació és universal i comprensiva
entre els 3 i els 16 anys. Això vol dir que, sobre el paper, tots els alumnes estu-
dien el mateix fins als 16 anys –més enllà que la manera d’estudiar-ho pugui
diferir entre escoles. El fet que els estudis no se separin més precoçment en
funció del futur itinerari acadèmic a seguir, com passa a bona part dels països
del món occidental, fa que la desigualtat en els resultats PISA entre uns i altres
alumnes no sigui tan accentuada com en els països menys comprensius. Lògi-
cament, els països que diferencien des dels 10 anys o els 12 anys entre itinera-
ris orientats a la universitat i itineraris orientats a la formació professional ge-
neren majors desigualtats en els resultats PISA, atès que alguns alumnes
tenen currículums acadèmicament poc exigents (en la seva immensa majo-
ria, alumnes procedents de famílies amb baix estatus social). Per tant, en
aquests països, el nivell d’equitat educativa als 15 anys és molt menor que a Es-
panya en general i a Catalunya en particular.

Aquest fet, però, pot generar un cofoisme injustificat. En tant que els sis-
temes comprensius s’orienten explícitament a la consecució d’itineraris for-
matius igualitaris durant l’escolarització obligatòria, el fet de no assolir resul-
tats positius en el terreny de l’equitat és quelcom especialment insatisfactori.
La gravetat del problema rau en el fet que aquí l’equitat és una prioritat polí-
tica del sistema educatiu, mentre que a molts altres països, tant de tradició
continental com anglosaxona, l’objectiu de l’equitat –tal com l’estem ente-
nent– no és prioritari.45 Entre els països que aposten per un sistema escolar
comprensiu, Espanya i Catalunya són casos de gran inequitat educativa.

C
U

LT
U

R
A

, 
E

D
U

C
A

C
IÓ

I
C

IÈ
N

C
IA

159

45. En qualsevol cas, val la pena esmentar que la persecució de l’assoliment del nivell d’equitat educa-
tiva que nosaltres plantegem com a desitjable no va en detriment de l’assoliment en paral·lel d’objec-
tius d’excel·lència educativa –sigui entès com l’increment de la mitjana de coneixements dels estu-
diants, o bé com el manteniment d’una determinada proporció d’estudiants amb un elevat nivell de
coneixements. Diferents estudis PISA mostren com un i altre objectius són compatibles. El cas paradig-
màtic és Finlàndia, país de referència tant pel seu nivell d’excel·lència educativa com pel seu nivell d’e-
quitat educativa vinculada a la igualtat d’oportunitats.
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Un dels fenòmens que més clarament reflecteix la inequitat del sistema
català el trobem en els nivells d’acreditació en finalitzar l’ESO entre els alum-
nes matriculats a instituts de titularitat pública i privada. Els resultats de les
escoles privades són sistemàticament més positius que els de l’escola pública.
El fet és, però, que pràcticament tota la diferència entre unes i altres escoles
s’explica per la composició social dels centres. Si poguéssim anul·lar el fet que
les escoles públiques matriculen molt més percentatge d’alumnes d’origen
estranger –població amb majors dificultats objectives per acreditar, especial-
ment si es tracta de menors que s’han incorporat tardanament a l’escola cata-
lana– i, sobretot, el fet que el perfil instructiu dels pares i mares de l’escola pú-
blica és sensiblement inferior al de l’escola privada, trobaríem que els resultats
quant al volum d’acreditació d’una i altra escola serien molt similars. A tall
d’exemple podem esmentar que, a Catalunya, en el contrast en els resultats
PISA dels alumnes catalans de 15 anys d’escola pública i concertada, es posa de
manifest que el factor explicatiu essencial dels resultats d’uns i altres el tro-
bem en el perfil instructiu dels pares46 (Ferrer, Ferrer i Castel, 2006).

Com s’explica que un sistema educatiu que es planteja el repte de l’equitat
vinculada a la igualtat d’oportunitats no tingui resultats escolars més equita-
tius? Al nostre parer, l’explicació rau en el fet que l’aposta per la comprensivi-
tat no és ni de bon tros suficient per generar una distribució equitativa dels re-
cursos escolars. Si una cosa és clara en relació al rendiment acadèmic dels
alumnes, ja des del famós informe Coleman publicat els anys 60 (Coleman,
1966) és que si hi ha un element que explica el rendiment acadèmic dels alum-
nes aquest és el perfil instructiu dels pares. En aquest sentit podríem conside-
rar que el capital instructiu del pares és el recurs educatiu més determinant de
tots, un recurs educatiu desigualment distribuït no només entre els alumnes,
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46. Convé afegir un parell de matisos a l’afirmació d’aquest paràgraf. En primer lloc, hem de dir que
tant les escoles de titularitat pública com les de titularitat privada són fortament heterogènies a nivell
intern, i que la comparativa entre unes i altres tendeix a ocultar que hi ha moltes escoles públiques amb
pares amb un alt perfil acadèmic –sobretot les escoles públiques de barris residencials–, i, per tant, 
amb bons resultats quant a l’acreditació o en els resultats PISA i, per contra, escoles concertades amb un
perfil acadèmic –i uns resultats– baixos. Les inequitats dins de la concertada, i sobretot dins de la públi-
ca, són tan importants com les inequitats entre un i altre tipus d’escola. En segon lloc, i en relació al
contrast de resultats PISA entre l’escola pública i la concertada, hi ha una part de la diferència entre una
i altra que no s’explica directament per la composició social de les escoles. És un marge estret que po-
dria fer pensar que l’escola concertada és millor perquè malgrat tot obté uns resultats lleugerament mi-
llors, però el cert és que podria ser ben bé que l’explicació d’aquesta minsa diferència també estigués re-
lacionada amb la composició social de les escoles, de manera indirecta, i no amb la qualitat de l’escola
concertada. Més enllà del rendiment individual dels alumnes, el fet que les aules tinguin determinada
composició pot tenir efectes positius o negatius sobre els alumnes pel tipus de clima que s’hi genera i per
les expectatives acadèmiques que hi dominen.
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sinó també entre les escoles. No considerar això fa que qualsevol política edu-
cativa orientada a l’equitat educativa esdevingui totalment ineficaç.

És en aquesta línia que nosaltres emprem el concepte de segregació esco-
lar. Per segregació escolar entenem el tipus de distribució de l’alumnat entre
els centres escolars de cada municipi en funció de les diferents característi-
ques sociodemogràfiques que influeixen directament i determinant en el
rendiment acadèmic futur dels alumnes. En el nostre cas, hem operativitzat
el concepte de segregació escolar tot analitzant la distribució de l’alumnat a
partir de dues variables sociodemogràfiques: la procedència geogràfica (en la
seva lectura més senzilla: si els alumnes i els seus pares són de procedència es-
trangera o autòctona) i el capital instructiu familiar (a partir de tres catego-
ries clau: si el pare i/o la mare tenen estudis universitaris, si el pare i/o la mare
tenen estudis postobligatoris no universitaris, o bé si ni el pare ni la mare te-
nen estudis postobligatoris).47 La segregació escolar, tal com la definim, ens
dibuixa les desigualtats entre centres en relació al perfil d’estudiants que ate-
nen. Com que aquest perfil és l’element més determinant en l’explicació de
l’èxit escolar futur de l’alumne, les situacions de segregació escolar ens mos-
tren la distribució diferencial entre les escoles del recurs educatiu més valuós
de tots: aquell que els alumnes ja tenen incorporat en funció de la seva pro-
cedència social.

A ningú se li escapa que el recurs del capital instructiu dels pares és difícil-
ment distribuïble. Cadascú té els pares que té, i afortunadament la política
educativa no pot plantejar-se fer una distribució més igualitària dels pares de
cada alumne. Però, en canvi, sí que és possible plantejar-se què passa quant a
la distribució dels alumnes entre els diferents centres escolars en funció de la
procedència social de les seves famílies, i quins són els efectes que això té en el
rendiment i les trajectòries acadèmiques dels alumnes.

2. ELS EFECTES DE LA SEGREGACIÓ ESCOLAR

En aquest apartat exposem algunes consideracions sobre els efectes de la se-
gregació escolar, per tal d’analitzar posteriorment quina és la situació a Cata-
lunya quant al nivell de segregació escolar. Com dèiem, la procedència dels
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47. Per tant, no emprem el concepte de segregació social per referir-nos a altres fenòmens educatius
que podrien ser acollits per aquest concepte, com per exemple l’existència d’escoles especials que acu-
llen un determinat perfil d’alumnes. Tampoc per referir-nos a la tendència que hi ha, a moltes escoles,
a segregar els alumnes en aules en funció del seu nivell escolar.
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pares és quelcom adscrit, de manera inalienable, a cada alumne. En principi,
una distribució igualitària d’aquest recurs entre les aules i centres educatius,
aquella que produiria aules i escoles internament heterogènies i homogènies
entre sí, no tindria per què produir una influència més positiva en el rendi-
ment de cada alumne individual, atès que no canvia el punt de partida, deter-
minant, de tenir uns pares amb un determinat nivell instructiu.

En termes d’equitat educativa, és millor per a un alumne amb pares sense
estudis postobligatoris anar a una escola on la resta d’alumnes comparteixen
aquest mateix perfil, o bé és pitjor?48 El cert és que alguns estudis internacio-
nals apunten l’existència d’una correlació entre el fet que les escoles siguin
heterogènies i que el rendiment dels alumnes amb poc capital instructiu fa-
miliar sigui millor (Coleman, 1966; Dar i Resh, 1986; Grisey, 1996; Opdebakker
i Van Damme, 2001; De Fraine et al., 2003). En termes generals, en aquests es-
tudis es considera que les composicions d’aula heterogènies tenen el següent
efecte asimètric: l’increment de les expectatives i resultats acadèmics dels
alumnes amb un baix nivell instructiu familiar és força major que no pas la
davallada en les expectatives i resultats acadèmics dels alumnes amb un alt ni-
vell instructiu familiar.49 Això vol dir que l’increment que s’obté en equitat
educativa implica alhora un increment en excel·lència educativa, si entenem
per excel·lència educativa una millora mitjana en les expectatives i rendi-
ments acadèmics dels alumnes.

La barreja escolar no neutralitza el fet que l’adscripció familiar sigui el fac-
tor que més explica la diferència en el rendiment acadèmic futur dels alum-
nes, però sí que esdevé un factor corrector o, si més no, un factor no accen-
tuador de les desigualtats de partida. Actualment a l’àrea d’educació de
l’IGOP estem realitzant diverses investigacions orientades a aportar més llum
sobre la incidència en el rendiment acadèmic de les composicions socials de
les aules en el context català. Les primeres anàlisis apunten l’existència del que
anomenem efecte arrossegament d’expectatives acadèmiques dins de les aules he-
terogènies. Aquest efecte consisteix, en primer lloc, en l’increment d’expec-
tatives que experimenten part dels alumnes provinents de famílies amb me-
nor nivell d’estudis quan conviuen, dins d’una mateixa aula, amb alumnes de

S
O

C
IE

TA
T

 C
A

TA
LA

N
A

 2
0

0
8

162

48. Entenem aquí «millor» i «pitjor» en relació a la possibilitat de maximitzar les possibilitats d’obtenir
un millor rendiment acadèmic.
49. Una recerca realitzada a França per Duru-Bellat i Mingat apunta que el guany dels alumnes «dèbils»
d’assistir a una classe heterogènia duplica la pèrdua experimentada pels millors alumnes en aquest con-
text, i que els alumnes dèbils són més sensibles a la qualitat de l’entorn escolar. En concentrar els bons
alumnes en les escoles d’elit, aquests tenen majors possibilitats d’obtenir bons resultats, mentre que la
concentració d’alumnes «dèbils» en centres triats per defecte condueix a una «espiral de caiguda»
(Duru-Bellat i Mingat, 1997).
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famílies amb major capital instructiu familiar. Val a dir que aquest «arrossega-
ment» d’expectatives, que canvia els llindars dels assoliments escolars que es
consideren «donats per descomptat» en funció de les expectatives familiars, el
trobem sobretot en les situacions on els alumnes amb baix capital instructiu
familiar no només comparteixen aula, sinó també grup d’amics amb els de
major capital instructiu. És el que anomenem efecte arrossegament per identificació.
A la vegada, però, hi ha un efecte arrossegament de menor impacte que té a veure
amb la coexistència de perfils diversos d’alumnes a les aules. Aquest segon
efecte, anomenat efecte arrossegament per coexistència, és conseqüència de les dinà-
miques grupals a les aules, tant en la relació entre els alumnes com en la rela-
ció entre alumnat i professor, per la presència d’una massa crítica suficient
d’alumnes amb elevades expectatives acadèmiques.

Aquest segon efecte, que posa de manifest fins a quin punt les aules hete-
rogènies faciliten ambients educatius més favorables per als alumnes provi-
nents de famílies de baix nivell acadèmic, ens remet a una segona dimensió
del problema de l’equitat educativa i la segregació escolar. En aquest cas, no
ens fixem en la igualació del rendiment acadèmic en contextos heterogenis,
sinó en què signifiquen aquests contextos quant a la distribució igualitària dels
recursos acadèmics. El gruix dels béns escolars es distribueixen de manera
igualitària entre els centres escolars del país –malgrat l’existència d’algunes
polítiques compensatòries destinades a situacions especialment problemà-
tiques–, però en canvi els centres escolars tenen diferents volums d’alumnes
que, a priori, tindran més dificultats per tenir èxit a l’escola. Si les escoles 
fossin heterogènies, en totes elles hi hauria prou massa crítica d’alumnes amb 
famílies d’alt perfil instructiu, de manera que en totes hi hauria un clima 
educatiu on tenir altes expectatives acadèmiques no fos quelcom extraordi-
nari, amb el tipus d’efectes positius que això comporta. Alhora el conjunt del
professorat hauria de fer front al mateix tipus de reptes educatius i al mateix
nivell «d’enriquiment en la diversitat».50
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50. L’argument sobre l’enriquiment que suposa fer front al repte de la diversitat ha esdevingut una
mena de lloc comú en certs discursos educatius. Certament, la diversitat cultural i social implica la in-
corporació a les aules d’elements que enriqueixen la formació i aprenentatges dels alumnes. Val a dir,
però, que rere aquest argument tendeixen a passar desapercebudes certes qüestions. En primer lloc, for-
ça sovint les escoles que han de fer front a la diversitat són extremadament homogènies en un aspecte:
en totes elles tendeix a no haver-hi alumnes provinents de famílies amb estudis superiors. Per tant, són
escoles diverses en certs aspectes, però homogènies en allò més rellevant des de la perspectiva escolar:
els diferents punts de partida quant a la percepció del paper de l’escola. En segon lloc fer front al repte
de la diversitat sol esdevenir un eufemisme per referir-se al fet que el que fan moltes escoles es fer front
a una diversitat de dèficits escolars: dèficits lingüístics, dèficits formatius, o dèficits d’identificació ins-
trumental i/o emocional amb l’escola, aquests darrers presents, sobretot, entre alumnes autòctons de
famílies de baix estatus social i acadèmic (Alegre, Benito i González, 2006).
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Finalment, hi ha un darrer argument que apunta a la necessitat d’afavorir
l’existència de contextos escolars heterogenis, si bé no està relacionat amb la
igualtat d’oportunitats educatives. Ens referim a les conseqüències sobre 
la cohesió social que tenen contextos escolars més homogenis o més hetero-
genis. És difícil pensar que l’escola pugui jugar un paper cohesionador de la
societat sense ser una institució que posi en contacte els alumnes –i de retruc,
els pares– amb les diferents realitats socials i culturals que hi coexisteixen. De
fet, avui dia podríem pensar que l’escola és l’única institució social que, per 
la seva naturalesa, pot trencar la tendència a l’aïllament en nínxols d’homo-
geneïtat social. L’educació en valors o l’educació per a la ciutadania només
poden esdevenir aprenentatges significatius amb aquesta funció cohesiona-
dora de la societat, si les escoles poden reflectir en certa mesura la realitat 
social dels seus pobles i ciutats.

3. LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA

Una vegada apuntats els efectes negatius de la segregació escolar, en aquest
apartat mirarem de radiografiar, de forma breu, els nivells de segregació esco-
lar existents a Catalunya. Ja hem exposat perquè considerem que aquesta
diagnosi és quelcom ineludible si pretenem planejar-nos seriosament el tre-
ball en el terreny de l’equitat educativa. Fer aquesta radiografia de la segrega-
ció escolar a Catalunya ha estat un dels objectius principals que ens hem
plantejat abordar en la investigació Processos de segregació escolar a Catalunya (Beni-
to i Gonzàlez, 2007a).51 En aquesta recerca analitzem el nivell de segregació es-
colar existent a deu municipis catalans, a partir de la recollida de dades refe-
rents a l’origen social dels alumnes de P3 del conjunt d’escoles. A partir de
diferents índexs he dibuixat la situació quant a la distribució de l’alumnat a
Catalunya tant en funció de la procedència dels infants i de les seves famílies
com en funció del nivell d’instrucció dels pares. En tots els índexs la situació
de màxima heterogeneïtat intraescolar i màxima homogeneïtat interescolar
coincidiria amb el valor 0 dels índexs, i, per contra, la situació de màxima se-
gregació, amb els valors 1 (o –1) dels índexs.52
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51. Aquesta investigació ha estat finançada per la Fundació Jaume Bofill i l’Àrea d’Educació de la Dipu-
tació de Barcelona.
52. Els diferents índexs tenen més valor en la seva dimensió comparativa que no pas en la descriptiva.
Són bons contraposant situacions (de diferents municipis, d’un mateix municipi en diferents anys),
però en canvi són pitjors descriptors, atès que és difícil establir quin és el punt en què cada índex mostra
una situació de segregació preocupant. Val a dir, en tot cas, que hem treballat sobretot amb quatre tipus 
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Diferents investigacions han posat de manifest l’existència d’importants
diferències, a nivell agregat, entre l’escola pública i l’escola concertada pel que
fa a la procedència, la classe social o el nivell d’instrucció familiar de l’alum-
nat que escolaritzen, entre altres variables (Bonal i Albaigés, 2006; Bonal,
Rambla i Ajenjo, 2004; Pérez Díaz, Rodríguez i Sánchez, 2001; Calero i Bo-
nal, 1999). En aquesta investigació hem mirat d’aproximar-nos a les diferèn-
cies existents entre els diferents centres a escala local, amb l’objectiu de conèi-
xer les dinàmiques de distribució de l’alumnat que tenen lloc als municipis
catalans, més enllà de les diferències segons la titularitat.

L’estudi mostra situacions força diverses entre uns municipis i altres, però
en tots ells algun dels índexs emprats mostra situacions de segregació impor-
tants. En alguns municipis, la segregació escolar que hi trobem és molt ac-
centuada. Per conèixer amb més detall tant la naturalesa dels diferents índexs
emprats en l’anàlisi com l’exposició detallada de les situacions de segregació
que hi trobem ens remetem a la investigació referenciada. En el marc d’aquest
article volem exposar-hi, però, de forma breu, algunes de les principals idees
que se n’extreuen.

En primer lloc, com dèiem, el nivell de segregació escolar a Catalunya és
quelcom prou significatiu com per tenir-ho en consideració en relació a les
polítiques educatives. És un problema que impacta amb diferent intensitat
en els diferents municipis, però que en tots és rellevant. Com anirem desta-
cant més endavant, entre els elements que configuren realitats municipals
més o menys segregades hi ha un factor important que remet a la imple-
mentació d’una determinada política educativa: la zonificació escolar dels
municipis.

En segon lloc, la segregació escolar relacionada amb el nivell instructiu
dels pares és, en termes generals, més significativa que la segregació escolar
motivada per la procedència geogràfica. La procedència geogràfica explica els
elements més espectaculars i visibles de segregació escolar: la concentració
d’alumnes d’origen estranger a determinades escoles. Però el problema de se-
gregació més invisible i transversal és el que té a veure amb els nivells d’ins-
trucció dels pares, que varien molt entre unes i altres escoles.
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d’índexs: els índexs de segregació escolar segons procedència geogràfica i segons nivells d’instrucció dels
pares, i els índexs de polarització escolar segons procedència geogràfica i segons nivells d’instrucció 
dels pares. Els índexs de segregació mesuren sobretot la distribució genèrica, entre el conjunt de les es-
coles del municipi, dels alumnes que pertanyen a cada perfil analitzat. Per contra, els índexs de polarit-
zació mesuren la concentració de determinats perfils d’alumnes al 20 % de les escoles que, o bé tenen
més alumnes o bé en tenen menys de cada determinat perfil. Per tant, són dos tipus d’índexs comple-
mentaris, perquè mentre que els de segregació ens mostren la distribució general dels alumnes, els de
polarització ens mostren les concentracions d’alumnes a determinades escoles.
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En tercer lloc, i en relació al punt anterior, els índexs de segregació escolar
mostren que els problemes de segregació social no només estan relacionats
amb la concentració d’alumnes de procedència estrangera a determinats cen-
tres escolars. La segregació escolar afecta transversalment la distribució d’a-
lumnes entre totes les escoles del municipis investigats. No és, per tant, una
qüestió que afecti el 5 % o el 10 % de centres escolars, sinó el gruix del sistema
escolar.

En quart lloc, les formes de segregació escolar més accentuades les trobem
entre una minoria d’escoles d’elit que, malgrat ser sufragades amb fons pú-
blics, concentren una població molt homogènia: pares d’elevat nivell d’estu-
dis i tots ells autòctons. Per tant, les formes de segregació escolar més accen-
tuades són aquelles que mai no es problematitzen, i tenen a veure amb
l’existència d’escoles «elitistes» que, òbviament, no estan complint amb la
seva funció de servei públic.

Finalment, en cinquè lloc destaquem que el fenomen de la segregació es-
colar es dibuixa clarament en la comparació entre l’escola pública i l’escola
concertada. Els perfils instructius dels pares de la concertada són més elevats
que els de la pública. Alhora, però, hi ha un altre fenomen igualment desta-
cable: la segregació escolar tant dins de l’escola concertada com dins de l’es-
cola pública és considerable, quelcom que sovint queda diluït en la contrapo-
sició que fem entre un i altre tipus d’escola a partir de les dades agregades, i
que tendeix a desdibuixar-ne les diferències internes. Destaca especialment la
forta segregació interna existent dins de l’escola pública, tan potent com la se-
gregació entre la pública i la concertada.

4. PRINCIPALS FACTORS EXPLICATIUS DE LA SEGREGACIÓ
ESCOLAR

Entre els diferents factors que es troben a l’arrel dels processos de segregació
escolar en podem destacar tres: la segregació residencial, la doble titularitat
de la xarxa escolar i l’existència de diferents lògiques de tria escolar entre les
famílies. Tot i que podem trobar altres factors explicatius de les dinàmiques
segregadores aquests expliquen el gruix del desequilibri en la distribució de
l’alumnat. Com veurem tot seguit es tracta de tres factors estretament rela-
cionats entre si, que generen dinàmiques més segregadores en la mesura que
es retroalimenten i es produeix un efecte acumulatiu de les seves conseqüèn-
cies negatives sobre la distribució de l’alumnat.
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4.1. Segregació residencial

Lògicament, la morfologia sociourbana del municipi condiciona notable-
ment la distribució de l’alumnat entre els diferents centres educatius; aque-
lles escoles ubicades en barris socialment més desproveïts tendeixen a escola-
ritzar alumnes amb un capital instructiu familiar més baix, mentre que les
escoles ubicades en barris «de classe mitjana» tendeixen a escolaritzar alum-
nes amb un capital instructiu familiar més elevat. Així, en els municipis amb
un major nivell de segregació residencial –és a dir, amb una distribució de la
població en l’espai urbà més segmentada segons el seu estatus socioeconòmic
o la seva procedència– la probabilitat d’obtenir realitats escolars més segrega-
des és més gran.

El nivell de translació de la morfologia sociourbana a la morfologia esco-
lar depèn principalment de dues variables: la configuració del mapa escolar i
la configuració del mapa de zonificació escolar. El mapa escolar fa referència a la
ubicació geogràfica dels centres educatius del municipi, la seva titularitat i el
nombre de places de què disposen. El mapa de zonificació escolar, per la seva ban-
da, fa referència a la delimitació de les diferents àrees d’influència dels centres
educatius que determinen la puntuació per proximitat que obtenen les famí-
lies en el procés de preinscripció i matriculació.

En relació al mapa escolar, un dels factors determinants sobre la segre-
gació escolar és la ubicació territorial de les escoles concertades. Habitual-
ment, els centres públics tendeixen a ubicar-se de forma més dispersa en el
conjunt de l’espai urbà, tendint a ser presents en els diferents barris o zones
dels municipis. Els centres concertats, en canvi, tendeixen a concentrar-se
en aquells barris o zones més cèntriques i/o socialment més afavorides. La
menor presència dels centres concertats en els barris més perifèrics sovint
provoca que una part de les famílies amb major estatus es desplacin fora del
barri i que l’opció de la concertada sigui menys visible per a les famílies amb
menor estatus.

Pel que fa a la zonificació escolar, a Catalunya trobem tres models principals:
a) Zona única: una única àrea d’influència per a totes les escoles del munici-

pi (model habitual als municipis petits, amb un nombre reduït de centres
educatius).

b) Àrea-escola: una única àrea d’influència escolar per a cada escola públi-
ca i zonificació alternativa –o absència de zonificació– per a les escoles con-
certades.

c) Zones múltiples: àrees d’influència escolar amb més d’una escola pública i
zonificació alternativa –o absència de zonificació– per a les escoles concerta-
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des. Alguns municipis disposen d’aquest mateix model amb l’escola concer-
tada integrada en les mateixes àrees.

La probabilitat de reproduir –o incrementar– la segregació residencial a les
escoles és més elevada en el model d’àrea-escola, atès que les àrees més petites
tendeixen a ser socialment més homogènies. En canvi, el model de zones múlti-
ples, pel fet d’estar integrat per àrees d’influència més grans, ofereix més mar-
ge per «tallar» barris homogenis i confeccionar àrees socialment més hetero-
gènies.

4.2. Doble titularitat de la xarxa escolar

Un altre dels factors cabdals en la generació de dinàmiques de segregació es-
colar és la doble titularitat de la xarxa escolar. Com hem apuntat en l’apartat
anterior, les diferències pel que fa a la composició social entre els dos sectors
educatius són notables. Malgrat que aquestes diferències també són presents
dins dels propis sectors –especialment dins del sector públic–, la doble titula-
ritat de la xarxa escolar segueix sent un vector de segregació important en la
major part de municipis, no només en l’escolarització de l’alumnat d’origen
estranger –de països empobrits–, sinó també en la distribució de l’alumnat se-
gons el seu capital instructiu familiar.

Com veurem, hi ha elements de tipus subjectiu en les preferències fami-
liars que afavoreixen que la doble titularitat generi desigualtats d’estatus en-
tre l’escola pública i la concertada. Alhora, però, hi ha pràctiques de les esco-
les que són tant o més determinants en l’explicació d’aquesta desigualtat.
Així, el cobrament de quotes voluntàries a les famílies i algunes pràctiques de
selecció adversa en alguns centres actuen com a barreres d’accés objectives per
als sectors socials econòmicament menys afavorits.53 A més, en aquells muni-
cipis en els quals els centres concertats no es troben integrats en les mateixes
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53. Malgrat que la LODE (Llei orgànica del dret a l’educació) formalment va establir la gratuïtat de l’en-
senyament obligatori als centres sostinguts amb fons públics, alguns centres concertats reben contri-
bucions econòmiques de les famílies per diferents conceptes: quotes regulars i periòdiques a través de
fundacions privades, activitats complementàries «voluntàries», activitats extraescolars dins de l’horari
lectiu, matrícula o derrama a principi o final de curs, etc. Segons estimacions de Jorge Calero i Xavier
Bonal a partir de la Encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada de 1998, el curs 1994-95, al voltant del
30 % dels ingressos de l’escola privada concertada procedien de les quotes familiars (Calero i Bonal,
1999). Per altra banda, en alguns centres es produeixen pràctiques de selecció adversa que tenen com a
objectiu dissuadir la demanda de famílies amb una determinada condició social i cultural: entrevista
personal d’accés on es desaconsella la incorporació al centre, manca d’informació pública sobre les ca-
racterístiques del centre, manifestació per escrit de la conformitat per rebre formació religiosa cristia-
na, etc. (Carbonell i Quintana, 2003).
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àrees d’influència que els centres públics, tendeix a produir-se un major flux
de mobilitat cap a les escoles concertades per part de famílies de classe mitja-
na que no estan disposades a dur els seus fills a l’escola pública assignada per
zona –com a conseqüència del perfil d’alumnat que s’hi concentra.

Amb el sistema de baremació actual, la puntuació que s’obté a l’escola se-
leccionada en primera opció es fa extensiva a la resta d’opcions.54 Així, quan es
selecciona una escola pública de fora de l’àrea de residència la puntuació que
s’obtindrà en totes les opcions seleccionades és inferior. Davant la incertesa de
no obtenir plaça en l’escola desitjada i acabar obtenint plaça en alguna de les
escoles menys demandades del municipi, algunes famílies opten directament
per situar en primera opció una escola concertada, una alternativa més «se-
gura» atès que s’hi obté la màxima puntuació per proximitat.55

4.3. Lògiques de tria escolar

El tercer factor causal de la segregació escolar són les diferents lògiques de tria
familiar que entren en joc durant els processos de preinscripció i matricula-
ció. En els darrers anys, el dret a l’elecció de centre s’ha situat com una de les
reivindicacions centrals en l’àmbit educatiu per part d’alguns sectors de l’es-
cola concertada, partits polítics i famílies. No es tracta d’una reivindicació
nova,56 però ha anat agafant força de forma progressiva, i s’ha situat actual-
ment en el centre del debat polític –com es va poder constatar durant el de-
bat previ a l’aprovació de la LOE– i  s’ha convertit en una qüestió altament
sensible entre les famílies.57 Però més enllà de les posicions de caràcter ideolò-
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54. Al full de preinscripció es pot seleccionar més d’un centre, per ordre de preferència. En el cas que a
l’escola seleccionada en primera opció hi hagi més demanda que oferta, si no s’obté la puntuació neces-
sària, l’alumne és reassignat a l’escola seleccionada en segona opció. Si aquesta escola també està sobre-
demandada i no s’obté la puntuació suficient, es reassigna l’alumne a la tercera preferència, i així suc-
cessivament. En tots els casos l’alumne opta al centre amb la puntuació obtinguda en la primera opció.
55. Cal remarcar que la Ley orgánica de educación (LOE), aprovada el 2006, en l’article 86.1 explicita 
que «les administracions educatives han de garantir la igualtat en l’aplicació de les normes d’admissió,
cosa que inclou l’establiment de les mateixes àrees d’influència per als centres públics i privats concer-
tats, d’un mateix municipi o àmbit territorial». Amb el desplegament d’aquesta llei, doncs, els munici-
pis han de tendir a integrar les escoles concertades en les mateixes àrees d’influència que les escoles pú-
bliques.
56. Ja durant el debat previ a l’aprovació de la Ley orgánica del derecho a la educación (LODE), de l’any
1985, llei que va fixar les bases del model d'accés als centres educatius sostinguts amb fons públics, la lli-
bertat d’elecció de centre va ser una de les reivindicacions centrals d’alguns sectors de l’escola privada.
57. Un bon exemple són algunes mobilitzacions que han dut a terme algunes famílies, en diferents mu-
nicipis catalans, pel fet de no disposar de plaça en l’escola desitjada i haver estat reassignats a escoles no
desitjades, tot reivindicant la readmissió en la plaça sol·licitada.
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gic, el cert és que l’elecció de centre s’ha situat en l’imaginari col·lectiu com un
dret «donat per descomptat» que l’Administració ha de garantir a les famílies.58

Quins fenòmens han motivat que l’elecció de centre s’hagi convertit en
una qüestió altament transcendent per a les famílies? A les qüestions més tra-
dicionals –cerca de centres d’excel·lència educativa, rebuig a les escoles on es
considera que l’ambient educatiu és deficitari– s’hi han afegit dos nous factors. Per
una banda, la incorporació exponencial al llarg dels darrers anys d’un nombre
significatiu d’alumnes d’origen estranger –de països empobrits– al sistema
educatiu català ha generat un seguit de pors i incerteses entre una part de les
famílies. Davant la presència significativa d’aquests alumnes en alguns cen-
tres s’ha estès la percepció que aquesta concentració devalua la qualitat de
l’ensenyament i posa en perill la trajectòria acadèmica de l’alumnat autòc-
ton, com a conseqüència d’algunes «distorsions» que pot generar en els pro-
cessos pedagògics.

Per altra banda, davant les inseguretats, inestabilitats i incerteses en les tra-
jectòries individuals i col·lectives derivades dels canvis socials que s’han anat
produint a nivell global durant les darreres dècades, l’educació –més concre-
tament l’ensenyament reglat– està assumint una significació estratègica cen-
tral, en la mesura que una trajectòria educativa perllongada i de qualitat pot
actuar com a mecanisme apaivagador d’alguns dels riscos que caracteritzen
els temps actuals, allò que Ulrick Beck ha anomenat la societat del risc.

Aquest major paper estratègic de l’educació en la trajectòria vital dels in-
dividus assigna una major pressió i responsabilització a les famílies a l’hora de
gestionar la trajectòria educativa dels seus fills i incrementa la percepció d’un
major nivell de risc en l’elecció d’escola, atès que una «mala decisió» pot tenir
uns costos d’oportunitats importants i situar l’individu en una posició de des-
avantatge. Abans una part important de les famílies duien els seus fills sim-
plement a l’«escola que tocava»; ara, cada vegada més famílies viuen l’assigna-
ció d’escola com un moment crucial per a la trajectòria futura dels seus fills,
i exigeixen poder actuar en conseqüència. Podríem dir que l’elecció de centre
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58. Val a dir que, sobre la base del sistema d’accés escolar que fixa el nostre marc normatiu, qualsevol fa-
mília pot preinscriure els seus fills a l’escola que desitgi. Ara bé, aquesta llibertat de tria queda supedita-
da a la disponibilitat de places. Així, quan en una escola la demanda supera l’oferta, s’apliquen un seguit
de criteris de desempat mitjançant un sistema de baremació. Segons fixa el Decret 75/2007, de 27 de 
març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, ac-
tualment a Catalunya aquests criteris d’admissió són els següents: germans escolaritzats al centre 
(40 punts); proximitat al domicili (30 punts quan el domicili es troba a l’àrea d’influència del cen-
tre, 20 punts quan el lloc de treball del pare o la mare es troba a l’àrea d’influència del centre, 10 punts
quan el domicili es troba en una altra àrea d’influència escolar); beneficiaris d’una renda mínima d’in-
serció (10 punts); discapacitat (10 punts); família nombrosa (15 punts) i malaltia crònica (10 punts).
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s’ha convertit en un dels casos paradigmàtics de les formes d’acció social pre-
eminents en la societat de risc, en el qual els individus busquen solucions bio-
gràfiques a contradiccions d’ordre sistèmic (Beck, 1998).

Noves lògiques de «fugida»
Durant els anys 90, l’aplicació de la LOGSE ja va provocar una accentuació de
cert efecte fugida entre part de les classes mitjanes cap a l’escola concertada com
a conseqüència de les incerteses generades per alguns dels canvis estructurals
que aquesta introduïa: escolarització obligatòria fins als 16 anys, sistema com-
prensiu i avançament de la incorporació als instituts als 12 anys. La fugida a la
concertada mirava d’alleugerir els neguits tot optant per escoles concertades
on, per exemple, sovint l’escolarització té lloc en el mateix centre des dels 
3 fins als 16 anys (Bonal, 2003).

En els darrers anys, s’està produint una nova accentuació de la «fugida» en
la tria d’escola com a conseqüència dels dos factors abans esmentats –immi-
gració i increment de la responsabilització en la tria–, una fugida que no no-
més s’orienta cap al sector privat concertat, sinó també cap a alguns centres
públics.

En qualsevol cas, tant les formes de «fugida» més tradicionals com aquelles
que es construeixen a partir de les noves inquietuds i motivacions, convergei-
xen en una mateixa consideració final: la composició social del centre esdevé
l’element clau en considerar la tria d’escola. La cerca d’un context escolar in-
tegrat per famílies amb un estatus elevat és prioritària davant altres factors 
de tria com ara el projecte pedagògic del centre, la (suposada) qualitat del
professorat, l’oferta d’activitats extraescolars... Aquests són elements d’ordre
secundari que poden decantar la balança entre dos o tres centres que ja han
estat preseleccionats prèviament pel perfil de l’alumnat que s’hi escolaritza.

En aquest sentit, les lògiques de «fugida» en la tria tenen per objectiu evi-
tar aquells centres públics amb una forta presència de població d’origen es-
tranger i/o una escassa presència de famílies de classe mitjana. Davant la inse-
guretat generada per una escola sense una «massa crítica» suficient de famílies
de classe mitjana, algunes famílies prefereixen optar per una altra escola amb
una composició social més homogènia que els ofereixi majors «garanties» que
el procés educatiu dels seus fills es produirà sense distorsions.

Com dèiem, en bona part dels casos aquesta «fugida» s’orienta cap a l’esco-
la concertada. No es tracta, però, d’una aposta decidida pel model d’escolarit-
zació del sector privat, sinó d’una opció alternativa a aquells centres públics
als quals no s’està disposat a accedir per la seva composició social. Aquestes lò-
giques de «fugida» cap a la concertada són més presents en alguns municipis o
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barris que en d’altres, depenent del grau de polarització de la seva xarxa esco-
lar i del model de zonificació escolar, i són més intenses en els models d’àrea-
escola pel fet que només s’obtingui màxima puntuació per proximitat en una
única escola pública. Ara bé, ja dèiem que aquesta «fugida» no només s’orien-
ta cap als centres privats concertats, sinó també cap als centres públics amb
una composició social més «afavorida». Així doncs, es tracta d’un fenomen
que afavoreix l’increment de la polarització i la segregació escolar més enllà
de la distribució de l’alumnat que es produeixi entre el sector públic i el privat
concertat.

En la tria d’escola no només hi pesen les motivacions de «fugida» associa-
des a pors i inquietuds que, com hem anat mostrant, augmenten amb el pas
dels anys. Bona part de la tria escolar s’origina en una voluntat de distinció so-
cial59 i s’orienta a la cerca d’escoles associades a l’«excel·lència educativa». Amb
tot, tant en la «fugida» com en la «distinció» rau subjacent un mateix meca-
nisme –més conscient o menys– de «blindatge social» entre les famílies de
classe mitjana. Ambdues lògiques de tria persegueixen una escolarització en
contextos socialment homogenis que alleugerin els temors generats per l’he-
terogeneïtat social i la nova diversitat cultural existent en alguns centres. En
la selecció d’un centre d’«excel·lència», al marge d’una educació de qualitat
sovint també es busca l’escolarització amb els iguals, com a mecanisme de
preservació de l’estatus social propi. En la lògica de «fugida», la tria s’orienta
cap a una escola que permeti evitar determinats perfils d’alumnes socialment
menys propers, tot cercant un context educatiu que apaivagui algunes de les
pors generades pels processos educatius de caràcter heterogeni. En tots dos
casos rau subjacent una lògica de replegament i confinament de classe davant
el temor i la inseguretat, tot cercant una comunitat socialment homogènia,
un entorn segur, amb un cert grau d’aïllament social; aquell «gueto volunta-
ri»60 en el qual Zigmunt Bauman afirma que es busca una comunitat, un refu-
gi, que aporti seguretat davant les incerteses del nostre temps (Bauman, 2003).

Desigualtats en la tria escolar
Entre les famílies amb un estatus socioeconòmic baix, en canvi, els factors
preeminents en la tria d’escola són la proximitat al centre i la gratuïtat del ser-
vei (Benito i Gonzàlez, 2007a; Rambla, 2003). Tot i així, algunes famílies apos-
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59. La distinció social és un mecanisme social a través del qual els individus se situen jeràrquicament en
relació als altres a través dels seus gustos i preferències en el consum i en les pràctiques quotidianes
(Bourdieu, 1979).
60. Finalment tant guetitzada està una escola amb un 80 % d’alumnes procedents de països empobrits
com una escola amb un 90 % de pares amb estudis universitaris.
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ten per escoles concertades com a potencial mecanisme de promoció social
ascendent: l’opció escolar de pagament és percebuda com una inversió que
pot millorar la posició social del fill/a respecte a la dels seus progenitors. Tam-
bé es tracta, en certa mesura, d’una lògica de caràcter distintiu, però a dife-
rència de la lògica més «distingida» de les famílies amb major estatus, l’objec-
tiu acostumen a ser escoles privades concertades considerades de «segon
nivell» (les escoles d’«excel·lència» són percebudes com a distants, tant des del
punt de vista econòmic com pel perfil d’homogeneïtat social existent). En els
darrers anys, la voluntat d’evitar les escoles públiques amb concentracions
significatives d’alumnes d’origen estranger (un fenomen que ja es produïa
anteriorment en casos molt focalitzats de concentració de població gitana en
alguns centres) ha accentuat també aquesta «fugida» en part de les famílies
d’estatus social baix però de procedència autòctona. Malgrat això, val a dir
que la major part de famílies tendeixen a actuar prioritzant la proximitat en
la tria escolar; és a dir, seleccionant de manera no problematitzada l’escola
«assignada» per zona.

Finalment, les famílies immigrades –procedents de països empobrits– ha-
bitualment no trien escola, atès que l’escolarització dels seus fills tendeix a
produir-se al llarg del curs acadèmic i aquests són assignats a les escoles amb
places vacants (habitualment escoles públiques). En els casos en què les famí-
lies immigrades han de triar escola durant el període de preinscripció, tendei-
xen a prioritzar dos factors: la gratuïtat del servei i la presència de famílies im-
migrades del mateix país o context geogràfic a l’escola.

En definitiva, les diferents lògiques de tria que entren en joc durant els
processos de preinscripció i matriculació es troben fortament condicionades
per l’origen social: les famílies que més es desplacen a l’hora de triar escola
tendeixen a ser famílies d’estatus socioeconòmic mitjà i elevat, mentre que les
famílies amb un estatus més baix tendeixen a parametritzar l’escolarització
dels seus fills en base a criteris menys estratègics.61

El fet que els processos d’elecció de centre estiguin condicionats pel capital
econòmic cultural, social i emocional de les famílies situa en una posició d’a-
vantatge les classes mitjanes (Ball, 2002), atès que gaudeixen d’una major ca-
pacitat interpretativa del marc normatiu, tenen major accés a informació re-
lativa a la situació posicional de les diferents escoles, disposen de majors
recursos econòmics, etc. És sobre la base d’aquest diferencial en les oportuni-
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61. Les dades recollides en la investigació anteriorment esmentada posen de manifest que les famílies
que trien escoles situades fora de la seva àrea de proximitat en primera opció tenen un major capital ins-
tructiu que no pas aquelles que es decanten pels centres més propers (Benito i Gonzàlez, 2007).
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tats de tria segons l’origen social que alguns autors consideren l’elecció de
centre com un important factor de desigualtat educativa i una nova forma 
de reproducció social (Van Zanten, 2001). En aquest sentit, malgrat que se-
gons el nostre marc normatiu totes les famílies, de iure, tenen les mateixes op-
cions de tria escolar, de facto trobem famílies que gaudeixen de majors opcions
de tria i famílies amb unes opcions de tria molt limitades.

Resseguint els arguments apuntats en aquest apartat, podríem dir que es
produeix un efecte acumulatiu dels diferents factors causals dels processos de
segregació escolar que hem anat analitzant. Així, les barreres econòmiques i
els processos de selecció adversa als centres concertats i les diferents estratè-
gies i lògiques de tria escolar tendeixen a incrementar el nivell de segregació
escolar del municipi en relació al nivell de segregació residencial.

5. POSSIBLES LÍNIES D’INTERVENCIÓ

Ens agradaria concloure amb algunes reflexions al voltant de les possibles lí-
nies d’intervenció sobre la segregació escolar. Com hem mirat de destacar al
llarg del text, els nivells de segregació escolar a Catalunya són notables, no
només en funció de la procedència de l’alumnat, sinó també del seu capital
instructiu familiar. Atenent a les conseqüències negatives que aquesta reali-
tat produeix tant en el terreny de l’equitat educativa com de la cohesió so-
cial, és necessari impulsar polítiques orientades a l’assoliment d’una distri-
bució més equilibrada de l’alumnat entre els diferents centres educatius, tot
cercant un increment de l’heterogeneïtat social a les aules. En aquest sentit,
hauríem de dibuixar un panorama escolar on la tria escolar de les famílies fos
una tria entre escoles diferents, i no entre escoles desiguals.

Hi ha una altra línia d’intervenció possible: mirar de compensar la desigual
distribució del capital instructiu dels pares entre alumnes i escoles fent una dis-
tribució desigual dels recursos educatius entre centres, ja siguin econòmics,
humans o d’altra mena. És aquest un posicionament que equivaldria a fer un
replantejament profund de les premisses actuals del sistema educatiu, basa-
des en la igualtat dels recursos destinats a cada centre escolar. La lògica no
consistiria en un esforç compensatori contingent o complementari, sinó en
una reconceptualització més de fons. El principal escull a aquest planteja-
ment, especialment si no consisteix en l’establiment de polítiques assistencials
de baixa volada, té a veure amb el fet que l’increment de recursos a certes es-
coles –les pitjor posicionades– equival, per una llei de vasos comunicants, al
decrement de recursos en altres escoles –les millor posicionades.
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A parer nostre, és aquesta una possibilitat d’intervenció política només as-
sumible en la mesura que les escoles amb un nivell de resultats escolars molt
inferior a la mitjana siguin una minoria marginal, perquè la redistribució de
recursos no acabaria implicant un greu descens de recursos en certes escoles.
Paradoxalment, però, aquesta possibilitat només és factible en la mesura que
el nivell de segregació escolar entre unes i altres escoles sigui baix –és a dir,
existint un problema en certs índexs de polarització, però no en els índexs de
segregació–, i per tant hi hagi poques escoles de baix perfil de rendiment. Des
del nostre punt de vista, han de ser prioritàries polítiques d’accés escolar en
favor de l’increment de l’heterogeneïtat social dins de les escoles. Això no ex-
clou que s’hagin de dur a terme actuacions focalitzades en aquells contextos
escolars més «necessitats», però ha de ser objectiu del sistema que aquestes
polítiques siguin al menys necessàries possible.

Certament, les polítiques d’accés escolar són un terreny relliscós per a les
administracions públiques per diferents motius. A nivell ideològic, implica
posicionar-se respecte a la qüestió de la llibertat d’elecció de centre escolar de
les famílies, un dret que, com apuntàvem, bona part de la població assumeix
com a inalienable. A nivell pragmàtic, implica el replantejament de certs pro-
cessos d’assignació escolar que, actualment, satisfan una part important de la
ciutadania perquè mantenen cert statu quo, malgrat les seves conseqüències en
termes de desigualtat educativa.

Tot i així, segons el marc normatiu actual les administracions tenen mar-
ge de maniobra per impulsar polítiques que afavoreixin una distribució més
equilibrada de l’alumnat. És el cas per exemple de les polítiques de zonifica-
ció escolar. Com hem anat apuntant al llarg del capítol, en funció de com es
dissenyin les àrees d’influència escolar es pot afavorir la reproducció o l’in-
crement de la segregació residencial a les escoles, o al contrari, se’n pot afa-
vorir la neutralització. És el cas del model d’àrea-escola (per als municipis
petits) o del model de zones múltiples amb l’escola concertada integrada,
que generen unes condicions objectives en l’accés més afavoridores de l’he-
terogeneïtat social a les aules. En aquest sentit hem formulat una proposta
de zonificació escolar, la Zonificació Escolar Integrada (ZEI) amb àrees d’influèn-
cia que integrin més d’una escola pública, que integrin també les escoles
concertades i que cerquin un nivell d’heterogeneïtat social similar pel que 
fa al perfil instructiu de la població que hi resideix (Benito i Gonzàlez,
2007a).62
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62. En el llibre que resulta d’aquesta investigació es desenvolupa amb major profunditat aquesta pro-
posta de zonificació escolar.
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Altres mesures possibles per tal d’afavorir una distribució més equilibrada
de l’alumnat són l’increment de la reserva de places per a alumnes amb Ne-
cessitats Educatives Específiques (NEE), la reducció de ràtios, la redistribució
de la matrícula viva63 entre el conjunt de centres independentment de les places
vacants, etc. (Benito i Gonzàlez, 2007b). Ara bé, per tal que aquest tipus de me-
sures i les polítiques d’accés escolar tinguin efectes positius és necessari, d’una
banda, superar certes pràctiques que, rere l’aparença d’afavorir la lliure elec-
ció escolar, el que fan és permetre que només una part dels ciutadans puguin
triar escola, o bé fan que la tria escolar la facin les escoles (que trien els alum-
nes) i no les famílies. En aquest sentit, eliminar les barreres d’accés econòmi-
ques a les escoles concertades, o eradicar les pràctiques de selecció adversa, se-
gueix sent una assignatura pendent. D’altra banda, cal també impulsar
actuacions en el nivell subjectiu de l’accés escolar (la tria de les famílies), per
tal d’afavorir una igualació de la informació de què disposen les diferents fa-
mílies en l’establiment de les seves preferències escolars. L’impuls de les Ofici-
nes Municipals d’Escolarització (OME) podria ser una primera política que
treballés en aquesta direcció.64

La segregació escolar no és només una problemàtica que afecti uns pocs
centres amb una concentració significativa d’alumnes procedents de països
empobrits; la segregació escolar és una problemàtica d’ordre estructural que
afecta el conjunt de la nostra xarxa escolar. Els actuals nivells de segregació es-
colar a Catalunya requereixen intervencions decidides per tal de capgirar les
actuals dinàmiques de distribució de l’alumnat entre els centres, dinàmiques
que per la seva pròpia naturalesa tendeixen a accentuar-se (com més segrega-
des estan les escoles d’un municipi, més determinant és la seva composició
social en la tria d’escola i, per tant, major és el risc que la segregació social s’in-
crementi). Si no intervenim amb decisió en aquest terreny correm dos riscos:
que el nostre sistema educatiu lluny d’afavorir la cohesió social la dificulti 
i que ens allunyem cada dia més de l’acompliment del principi d’igualtat 
d’oportunitats educatives. 
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63. El concepte de matrícula viva fa referència a l’alumnat que s’escolaritza als centres al llarg del curs
escolar, principalment alumnat immigrat.
64. Les OME són una iniciativa del Departament d’Educació impulsada ara fa tres anys. Una anàlisi
aprofundida sobre el funcionament de les primeres OME el podeu trobar en l’estudi Les noves Oficines Mu-
nicipals d’Escolarització; valoració d’experiències i propostes de disseny (Bonal, Gonzàlez i Valiente, 2005).

04 SOCIETAT CATALANA 8.qxd  30/4/08  17:30  Página 176



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

Ball, S. (2002). Class strategies and the education
market: the middle classes and social advantage.
Londres: Routledge Falmer.

Bauman, Z. (2003). Comunidad. En busca de segu-
ridad en un mundo hostil. Madrid: Siglo XXI.

Beck, U. (1998). La sociedad del riesgo. Hacia una
nueva modernidad. Barcelona: Paidós.

Benito, R.; González, I. (2007a). Processos de
segregació escolar a Catalunya. Barcelona: Edi-
torial Mediterrània.

– (2007b). «El sorgiment d’un nou marc per
a la coresponsabilitat educativa: límits i
oportunitats». A: Observatori de les polítiques
educatives locals: Informe 2006. Barcelona: Di-
putació de Barcelona.

Bonal, X. (2003). «Una evaluación de la
equidad del sistema educativo español».
Revista de Educación, núm. 330, p. 59-82.

Bonal, X.; Albaigés, B. (2006). «Indicadors
sobre l’estat de l’educació a Catalunya».
A: Bonal, X. [dir.]. L’estat de l’educació a Cata-
lunya. Anuari 2005. Barcelona: Editorial
Mediterrània.

Bonal, X., González, I.; Valiente, O. (2005).
«Les noves Oficines Municipals d’Escola-
rització; valoració d’experiències i pro-
postes de disseny». De Prop, núm. 9.
<www.deprop.net>

Bonal, X., Rambla, X.; Ajenjo, M. (2004). Les
desigualtats territorials en l’ensenyament a Cata-
lunya. Barcelona: Editorial Mediterrània.

Bourdieu, P. (1988). La distinción. Criterios y ba-
ses sociales del gusto. Madrid: Taurus.

Calero, J.; Bonal, X. (1999). Política educativa y
gasto público en educación. Aspectos teóricos y una
aplicación al caso español. Barcelona: Horsori.

Carbonell, F.; Quintana, A. [coord.] (2003).
Immigració i igualtat d’oportunitats a l’ensenyament

obligatori. Aportacions al debat sobre la futura llei
d’educació a Catalunya. Barcelona: Fundació
Jaume Bofill.

Coleman, J. (1966). Equality of educational oppor-
tunity. Washington DC: U.S. Office of Edu-
cation.

Duru-Bellat, M.; Mingat, A. (1997). «La
constitution de classes de niveau par les
collèges et ses incidences sur les progres-
sions et les carrières des élèves». Revue fran-
çaise de sociologie, vol. 38, p. 759-789.

Dar, Y.; Resh, N. (1986). «Classroom inte-
llectual composition and academic achi-
vement». American Educational Research Jour-
nal, núm. 23, p. 357-374.

De Fraine, B. et al. (2003). «The effecte of
Schools and Classes on Language Achive-
ment». British Educational Research Journal,
núm. 29 (6), p. 841-859.

Ferrer, F. [dir.]; Ferrer, G; Castel, J. L.
(2006). Les desigualtats educatives a Catalunya:
PISA 2003. Barcelona: Editorial Mediter-
rània.

Grisay, A. (1996). Evolution des acquis cognitifs et
socio-affectifs des élèves au cours des années de co-
llege. Lieja: Université de Liège.

Oppnakker, M. C.; Van Damme, J. (2001).
«Relationship between School Coompo-
sition and Characteristics of School Pro-
cess and Their Effect on Mathematics
Achivement». British Educational Research
Journal, núm. 27 (4), p. 407-432.

Pérez-Díaz, V.; Rodríguez, J. C.; Sánchez
Ferrer, L. (2001). La familia española ante la
educación de sus hijos. Barcelona: Fundació
«la Caixa».

Rambla, X. (2003). «Las desigualdades de
clase en la elección de escuela». Revista de
Educación, núm. 330, p. 83-98.

Van Zanten, A. (2001). L’école de la périphérie.
Scolarité et ségrégation en banlieu. París: Presses
Universitaires de France. 

C
U

LT
U

R
A

, 
E

D
U

C
A

C
IÓ

I
C

IÈ
N

C
IA

177

Bibliografia

04 SOCIETAT CATALANA 8.qxd  30/4/08  17:30  Página 177


