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Experiència escolar dels estudiants 
procedents de famílies immigrants

1. INTRODUCCIÓ

8. BIBLIOGRAFIA CLAU7. PROPOSTES

6. CONCLUSIONS

5. RESULTATS

• Des dels últims anys, s'observa un augment considerable dels estudiants immigrants

en els centres educatius espanyoles.

• La integració d'aquests nouvinguts és important per a la cohesió de la societat.

• L'escola apareix com un dels principals àmbits que permet als joves integrar-se

a la societat.

Analitzar la situació i l'experiència en el sistema 

educatiu dels estudiants immigrants

Quins són els factors que més influeixen en el 

rendiment acadèmic dels estudiants procedents de 

famílies migrats?

Factors 
individuals

Temps de 
residència

Sentiment de 
pertinença

Estat d'immigració

Característiques 
del context familiar

Nivell 
socioeconòmic i 

sociocultural

Nivell educatiu dels
pares

Característiques 
de l'entorn 
educatiu

Titularitat 
del centre

H1: El nivell socioeconòmic i sociocultural és la 
causa principal de la desigualtat acadèmica que 

existeix entre els estudiants. 

H2: El rendiment escolar dels estudiants 
immigrants que acudeixen als centres privats i/o 

privats-concertats és millor respecte els que 
assisteixen als centres públics. 

H3: El nivell de sentiment de pertinença a l’entorn 
educatiu i els temps de residència a Espanya afecten 

positivament al rendiment escolar.

Aproximació quantitativa

Resultats del Programa d’Avaluació 
Internacional dels Estudiants (PISA) 2015. 

Unitats d’anàlisi: estudiants que van realitzar la 
prova a Catalunya 

Variables dependents: qualificacions en les tres 
àrees de competència (matemàtica, lectora i 
científica). 

Rendiment educatiu en funció del temps de residència

Rendiment en funció de l’estat d’immigració

Relació entre el rendiment escolar i l’estat econòmic,

social i cultural

Distribució de l’índex econòmic, social i cultural segons 

l’estat d’immigració dels estudiants

Proporció dels estudiants segons la 

titularitat del centre educatiu

Rendiment dels estudiants segons

el tipus de centre educatiu

Relació entre el rendiment educatiu i l’índex de 

sentiment de pertinença a l’entorn educatiu

• Analitzar el rendiment dels estudiant immigrants segons el país d’origen

• Elaboració de polítiques per reduir les diferencies relacionades amb el nivell 

econòmic, social i cultural

Nivell socioeconòmic i sociocultural és 

el principal factor que explica el 

diferencial acadèmic entre els 

estudiants. 
Els estudiants immigrants es troben 

en desavantatge socioeconòmica 

respecte els autòctons

Segon factor important: titularitat del centre 

→ el rendiment educatiu dels estudiants 

immigrants que acudeixen a centres privats 

i públics és millor respecte als que van a 

centres privats-concertats. 
Segregació dels estudiants en 

tipus de centres educatius

Temps de residència a Espanya i 

índex de sentiment de pertinença a 

l’entorn educatiu influeixen poc 

sobre el rendiment escolar. 
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OBJECTIU

PREGUNTA 

D’ESTUDI

El rendiment educatiu 

dels estudiants 

immigrants és molt 

inferior que els 

autòctons. 


