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Des dels últims anys, s’ha donat a Espanya un augment considerable dels 

estudiants immigrants en els centres educatius. La integració d'aquests 

nouvinguts és un dels reptes més importants per a la cohesió de la societat i 

l'escola apareix com un dels principals àmbits que permet als joves integrar-se a 

la societat. Per això, aquesta investigació té per objectiu analitzar la situació i 

l'experiència d’aquests estudiants en el sistema educatiu a Catalunya. La 

pregunta d'estudi que es planteja és la següent: Quins són els factors que més 

influeixen en el rendiment acadèmic dels estudiants procedents de famílies 

migrats?  

Per tal d’identificar els possibles factors que poden influir en el rendiment 

educatiu dels estudiants, es basa en les idees dels autors que han tractat aquest 

fenomen. A partir de la revisió teòrica de la literatura els factors escollits en 

aquest estudi són: entre els condicionants del context familiar, es destaca el nivell 

socioeconòmic i sociocultural, el qual, segons Bourdieu (2011) determina 

l’habitus.  Izquierdo (2009) posa èmfasi sobre la titularitat del centre, com a factor 

relacionat amb el context escolar i, finalment, entre les condicions més 

individuals s’estudia el temps de residència al país, l’estat d’immigració (Álvarez-

Sotomayor et al., 2015) i el sentiment de pertinença a l’entorn educatiu 

(Schleicher, 2015). Tenint en compte aquestes aportacions, per a aquesta 

investigació es plategen les següents hipòtesis:  

• 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 procedents de famílies 

immigrants que acudeixen als centres privats i/o privats-concertats és 

millor respecte els que assisteixen als centres públics.  

• H3: El rendiment educatiu millora en funció del nivell de sentiment de 

pertinença a l’entorn educatiu i del temps de residència a Espanya. 

Per abordar aquesta problemàtica, es parteix d’una metodologia quantitativa. 

Concretament, s’analitzen els resultats de les proves de PISA 2015 (Programa 

d’Avaluació Internacional dels Estudiants) on participen estudiants que tenen 

entre 15 i 16 anys en el moment de l'avaluació. PISA té per objectiu avaluar les 

habilitats cognitives, en àrees de competència matemàtica, lectora i científica. 



 

 

La base de dades escollida conté informació sobre 1.037 estudiants d'un total de 

30 centres educatius localitzats a Catalunya. De tots els estudiants, 843 són 

estudiants autòctons, 31 immigrants de segona generació i 127 de primera 

generació.  

Els resultats indiquen que, en les tres àrees de competència, els estudiants 

autòctons tenen molt millor rendiment educatiu que els estudiants immigrants de 

segona i de primera generació. No obstant això, entre aquests dos últims grups 

no s’observen diferències significatives. Analitzant els factors relacionats amb el 

context familiar i escolar, es veu que, en general, no hi ha diferència significativa 

pel que fa al nivell socioeconòmic i sociocultural entre els estudiants immigrants 

de primera i de segona generació, tot i això, s’observen diferències en 

comparació amb els estudiants autòctons. De la mateixa manera, s’hi troben 

diferència entre les proporcions dels estudiants immigrants i els autòctons en 

cada centre educatiu, havent-hi una proporció molt alta dels primers en centres 

públics i molt baixa en centres privats i privats-concertats. Es destaca que el 

rendiment educatiu dels estudiants immigrants, tan de primera com de segona 

generació, que acudeixen a centres privats i públics és millor respecte els que 

van a centres privats-concertats, havent-hi un rendiment similar entre els dos 

primers centres. Pel que fa al nivell de sentiment de pertinença a l’entorn 

educatiu, els estudiants immigrants de primera generació informen d’un nivell de 

pertinença inferior respecte els estudiants autòctons i els immigrants de segona 

generació i, a més, no hi ha diferències entre aquests dos últims grups pel que 

fa a aquest factor.  

En conclusió, i, responent a la pregunta d’investigació plantejada, el factor que 

més influeix en el rendiment educatiu dels estudiants és el nivell socioeconòmic 

i sociocultural. Relacionat amb això, és  la segregació dels estudiants en tipus de 

centres educatius, la qual cosa també explica la desigualtat acadèmica entre els 

estudiants i posa en dubte l’equitat del sistema escolar a Catalunya. Finalment, 

el temps de residència a Espanya i el nivell de sentiment de pertinença a l’entorn 

educatiu presenten un efecte petit i estarien relacionats amb el nivell de la llengua 

vehicular, la qual cosa permet als estudiants integrar-se.   

Per acabar, davant la situació dels estudiants immigrants a Catalunya, per tal de 

reduir la desigualtat acadèmica, aquesta investigació proposa elaborar polítiques 

per reduir les diferències relacionades amb el nivell econòmic, social i cultural. 


