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Les paraules de Duran,
a banda d’estigmatitzar

els immigrants,
aconsegueixen
el desprestigi

de l’educació pública

L’escola dels millors?

Aprincipis del mes d’octu-
bre, Josep Antoni Duran
i Lleida va afirmar públi-
cament que la immigra-
ció és un problema que

afecta la qualitat i el nivell de l’edu-
cació. Textualment, el candidat de
CiU a les eleccions generals va afir-
mar: “No és el mateix portar el fill a
una escola privada o concertada,
que portar-lo a una escola pública:
hi ha molts immigrants a les escoles
i això comporta un endarreriment
en el rendiment global de l’aula”.
Posteriorment, s’han fet púbics els
resultats de l’estudi que la Fundació
Jaume Bofill ha realitzat a partir de
l’informe PISA 2009,
Avaluació de les desi-
gualtats educatives a
Catalunya. Una de
les conclusions
d’aquest infor-
me apunta que
l’alta concen-
tració d’immi-
grants en al-
guns centres
p e r j u d i c a
l ’ a l u m n a t
d’origen es-
tranger però
en canvi no
l’autòcton.

D’entrada
els resultats
de l’estudi
haurien de
tranquil·lit-
zar un Du-
ran i Lleida
p r e o c u p a t
pel rendi-
ment aca-
dèmic de la
p o b l a c i ó
autòctona
que no pot
portar els fills
a l’escola privada o concertada.
Contràriament, els mateixos resul-
tats són motiu de preocupació per
als defensors de l’escola pública en
la mesura que cerca l’excel·lència
acadèmica de tot l’alumnat amb in-
dependència del lloc d’origen. En
aquest sentit, cal preguntar-se quin
és l’origen de les desigualtats educa-
tives.

Existeixen diverses respostes a
aquesta pregunta que han donat
peu a tres grans corrents teòrics.
Des d’una postura conservadora i,
per què no dir-ho, racista, es defen-
sa que els pitjors resultats de l’alum-
nat d’origen immigrant responen a
unes capacitats d’aprenentatge in-
feriors. La predisposició genètica i
l’estil de vida són els arguments es-
grimits per explicar la manca de ca-
pacitats cognitives. Des d’aquesta
perspectiva no hi ha marge d’actua-
ció, la desigualtat desapareix en res-
ponsabilitzar l’individu i considerar
que dins l’aula hi ha alumnes llestos
i alumnes tontos.

Ara bé, des d’aquesta perspectiva
no s’explica que a les escoles priva-
des de les petites elits autòctones hi
hagi, també, alumnes amb mals re-
sultats acadèmics.

Més enllà de naturalitzar la des-
igualtat dins l’escola, hi ha un altre
corrent que acusa l’escola pel fet de

reproduir les desigualtats socials a
partir de la manera d’ensenyar. Es
diu que el contingut del que s’ense-
nya i la manera com s’ensenya afa-
voreix els alumnes que tenen deter-
minats referents culturals que els
permeten seguir millor el ritme
d’aprenentatge. En el nostre con-
text, aquests continguts i aquestes
metodologies docents estarien més
properes a la cultura pròpia de la
classe mitjana autòctona. Sense ne-
gar el poder del currículum escolar,
aquesta explicació no dóna respos-
ta als freqüents casos d’èxit escolar
d’alumnes de classe treballadora
autòctona i immigrant. El mateix
estudi de la Fundació Bofill desta-
ca l’alt percentatge d’alumnes en
aquesta situació (alumnes resili-
ents) a Catalunya en comparació a
la resta de comunitats autònomes.
Finalment, hi ha un tercer cos teò-

ric que defensa el pes dels condicio-
nants socials de l’alumnat en ter-
mes de classe social, gènere i ètnia
per explicar les desigualtats educa-
tives. Des d’aquesta perspectiva, ni
les capacitats individuals ni l’escola
es consideren factors explicatius
definitoris. Contràriament, es po-
sa l’èmfasi en les condicions socio-
econòmiques i culturals de l’alum-
nat. Tal com diu l’estudi de la Fun-
dació Bofill, l’efecte d’aquestes con-
dicions anul·la qualsevol efecte
relacionat amb la llengua materna
i la titularitat pública o privada del
centre: l’alumnat de classe mitjana
obté millor rendiment acadèmic

que el que pertany a ni-
vells socioeconò-

mics desafavorits.
Si es té en compte
que l’alumnat
d’origen immi-

grant acostuma a
tenir pitjors
condicions so-
c i o e c o n ò m i -
ques que l’au-
tòcton, s’ex-
plica per què
és l’únic per-
judicat de la
concentració
d’immigrants
en centres

e d u c a t i u s .
Vist així,
s’entén per
què Duran i
Lleida no
m a n i f e s t a
cap tipus de
preocupació
pels alumnes
de les escoles
privades i
concertades.

Més enllà
de les preocu-

pacions de Duran i Lleida, l’escola
pública té el gran repte de mantenir
l’excel·lència acadèmica en un con-
text de transformació social i reta-
llada econòmica. Apuntar al pes
dels factors socials per explicar les
desigualtats educatives no és una
novetat. Fet que no està renyit amb
la importància que el projecte edu-
catiu del centre té per al rendiment
acadèmic de l’alumnat tal com po-
sa de manifest el 13% d’alumnes
resilients detectats en l’estudi de la
Fundació Bofill. Però també cal
considerar l’efecte que tenen decla-
racions com les de Duran i Lleida,
que, a banda d’estigmatitzar els im-
migrants, aconsegueixen el des-
prestigi de l’educació pública. Ad-
vertir, des d’una situació privilegia-
da que permet l’accés a la xarxa pri-
vada, del risc que suposa la
concentració d’immigrants a la xar-
xa pública té una conseqüència: el
desprestigi dels serveis públics. Per
a l’escola pública representa més
problema que marxin els alumnes
de classe mitjana que no pas que
n’arribin molts de classe treballado-
ra. És lògic que un govern que es diu
dels “millors” vulgui escoles per als
“millors”. Alhora seria lògic que un
govern que vulgui lluitar contra les
desigualtats educatives comenci
per prestigiar l’escola pública.
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