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BLOC-5  EDUCACIÓ  I RECURSOS EDUCATIUS 

Les dades referides a la població infantil en edat escolar han estat proporcionades per la 

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell i no presenten distorsions per situació legal 

de l’infant, ja que tots els infants tenen el dret i el deure a l’escolarització, 

independentment de la seva situació legal. No obstant, el fet de comptabilitzar-se únicament 

la categoria d’estrangers -sense nacionalitat espanyola- deixa fora de l’anàlisi els fills o filles 

de persones immigrants que han nascut aquí i, que per tant, són espanyols. Tot i així es tracta 

d’una població producte de la immigració que seria interessant considerar en termes de 

condicions socials diferencials. 

D’altra banda, també s’analitza la informació que fa referència al nivell d’instrucció de la 

població adulta estrangera. En aquest cas, tal i com també succeeix en l’apartat anterior, 

disposem de dades del Padró Municipal. Això implica que es té present tota la població 

estrangera inscrita al Padró, independentment de la seva situació legal. 

ANÀLISI ESTADÍSTICA 

5.1  NIVELLS D’INSTRUCCIÓ DE LA POBLACIÓ ADULTA ESTRANGERA 

El 51% de les persones immigrants tenen un nivell d’estudis inferior a l'equivalent de 

l'Educació General Bàsica (EGB). Les persones que tenen el graduat escolar o equivalent són 

un 23,6% i els que tenen estudis de BUP, COU o superiors són un 24,7% del total. En el nivell 

d’analfabetisme (no sap ni llegir ni escriure) només hi figura el 0,4% de total del total de la 

població immigrada. Des d’aquesta perspectiva es pot afirmar que la meitat de la població 

d'origen estranger té un nivell d'estudis més aviat baix. Malgrat no disposar de les dades 
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segregades amb el nivell d’instrucció de la població autòctona a Sabadell, seguint altres 

estudis, es podria afirmar que són similars a les de la població immigrada.  

Gràfic 21. Nivell d'estudis de la població estrangera de 

Sabadell.  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de 

l'Ajuntament de Sabadell a l'1 de juliol de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Quan s'analitza el nivell d’instrucció en relació al sexe, es poden observar algunes diferències 

rellevants. Si bé les dones presenten una taxa d'analfabetisme lleugerament superior a la dels 

homes, per contra també es pot observar que, en els nivells de graduat escolar i educació 

secundària postobligatòria, les dones estrangeres tenen un nivell de formació 6 punts 

percentuals superior als dels homes. Així, hi ha un 51,6% de dones amb Graduat escolar, BUP, 

COU o superior i només un 45,5% d’homes amb aquestes titulacions.  

Nivell d'estudis població 
estrangera HOMES DONES TOTAL 

BUP, COU O SUPERIOR                                                              22,61% 27,18% 24,77% 

Graduat escolar o equivalent 22,94% 24,48% 23,67% 

Inferior a EGB                                                                   54,05% 47,80% 51,10% 

Ni llegeix ni escriu 0,39% 0,54% 0,46% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Taula 9. Nivell d'estudis de la població estrangera de Sabadell per sexes.  

Font:  Ajuntament de Sabadell a l'1 de juliol de 2010. 
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La comparació del nivell d’instrucció en funció de l'origen posa de manifest que el nivell 

educatiu de les persones estrangeres de la ciutat varia molt depenent del seu lloc de 

procedència.  

Per exemple, mentre que només un 1,8% de les persones d'origen africà són llicenciades o 

doctorades, el 21,6% de les de la Unió Europea ho són. Per contra, mentre que el 45,3% dels 

africans no té estudis aquesta xifra només arriba al 12,9% dels europeus comunitaris. 

 

Gràfic 22. Nivell d'estudis de la població estrangera de Sabadell segons l'origen.  

Font:  Ajuntament de Sabadell a l'1 de juliol de 2010. 
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Durant el curs 2009-2010, el percentatge d’alumnat estranger matriculat en els centres 

educatius de la ciutat és de l’11,3% sobre el total de l’alumnat matriculat. En el gràfic 23 es 

pot observat que hi ha una distribució equitativa en els diferents nivells formatius. Amb tot, 

és a l'etapa de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) és on es troba el percentatge més alt 

d'estrangers matriculats, amb un 16%. També hi ha uns percentatges rellevants a Primària, a 

Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i al Programa de Qualificació Professional, tots ells 

amb un 12% d'estrangers matriculats. 

En sentit invers, els nivells formatius amb menys població estrangera matriculada són els 

Cursos de Preparació per la prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) amb 

un 4% i els mateixos CFGS amb un 6%. 

 

 

Gràfic 23. Matriculació de la població autòctona i estrangera de Sabadell segons el tipus d’estudi.  

Font:  Ajuntament de Sabadell a l'1 de gener de 2010. 
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Quant els diversos nivells de formació en relació a l'origen de la població, s’observa que 

l'alumnat d'Amèrica Central i del Sud és majoritari en tots els tipus d'estudis excepte a 

educació infantil, on la població magrebina és la majoritària. 

Tanmateix, també hi ha altres elements que són rellevants. Els estudiants de països de 

l'Europa comunitària són la segona població amb més estudiants matriculats a batxillerat, 

malgrat que són la quarta comunitat en volum total d'estudiants. Per contra, els estudiants de 

països africans concentren molta població a les primeres etapes de la l'educació (Infantil, 

Primària i ESO) però molt poca en les altres. Aquestes dues diferències són una mostra de les 

desigualtats existents entre les diverses comunitats estrangeres. 

 

 

Gràfic 24. Matriculació de la població estrangera de Sabadell segons el tipus d’estudi i l'origen.  

Font:  Ajuntament de Sabadell a l'1 de gener de 2010. 

Un cop analitzats els nivells de matriculació de la població estrangera cal centrar l'atenció en 

un altre element que esdevé un indicador de les diferències existents entre la població 

d'origen estranger i la població autòctona. Aquest indicador és el tipus de centre on estudia 

l'alumnat en funció de si és públic o privat. 
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9 de cada 10 
alumnes 
estrangers van 
a centres 
públics 

6 de cada 10 
alumnes de 
Sabadell van a 
centres públics 

La majoria de l'alumnat de Sabadell, un 62%, cursa els seus estudis en centres públics. 

Aquesta xifra ha augmentat lleugerament en comparació a les dades de 

l'any 2006, on els estudiants de centres públics representaven el 58,69%. 

Tanmateix i com ja passava al 2006, les diferències són 

molt notables quan s'observa l'origen de la població. El 

92% dels alumnes estrangers estudien en centres 

públics. Aquesta sobrerepresentació de l'alumnat estranger en centres 

públics ha tendit a anar a més en els darrers anys, ja que l'any 2006 no 

arribava al 88%.  

  

Gràfic 25. Distribució de l’alumnat de Sabadell segons 
la tipologia del centre educatiu.  
Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades de 
l'Ajuntament de Sabadell a l'1 de juliol de 2010. 

 

Gràfic 26. Distribució de l’alumnat estranger de Sabadell 
segons la tipologia del centre educatiu.  
Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades de 
l'Ajuntament de Sabadell a l'1 de juliol de 2010. 

La concentració de la població d'origen estranger als centres públics es dóna de manera 

general, independentment de la seva procedència. La única diferència es troba en els 

estudiants de l'Amèrica del nord i els europeus, que són els que presenten unes taxes de 
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matriculació en centres privats més altes. En canvi, la totalitat dels alumnes del Magreb i de 

la resta d'Àfrica van a centres públics.  

Origen Centres públics % Centres privats % TOTAL % 

Resta d'Àfrica 310 98,73% 4 1,27% 314 100 

Magreb 823 98,44% 13 1,56% 836 100 

Àsia i Oceania 150 90,91% 15 9,09% 165 1 

Amèrica Central  
i del Sud 

2036 89,81% 231 10,19% 2267 100 

Unió Europea 267 85,58% 45 14,42% 312 100 

Resta d'Europa 103 82,40% 22 17,60% 125 1 

Amèrica del Nord 15 78,95% 4 21,05% 19 1 

Taula 10. Origen de l'alumnat estranger als centres públics i privats.  

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Ajuntament de Sabadell a l'1 de juliol de 

2010. 

La distribució dels estudiants en funció del tipus d’estudi també mostra que la majoria 

d’alumnat d’origen estranger està matriculat en centres públics. A tots els nivells, els 

percentatges d'alumnat matriculat en centres públics és superior al 86%. Només en els 

Programes de Qualificació Professional, la matriculació d'estrangers baixa fins el 70%. 

Nivell 
Centres  
públics 

% 
Centres  
privats 

% TOTAL % 

Curs de preparació 
Prova accés CFGS 

8 1 0 0% 8 100 

Infantil 483 97,18% 14 2,82% 497 100 

Batxillerat 212 95,93% 9 4,07% 221 100 

Primària 1.478 94,14% 92 5,86% 1570 100 

CFGM 217 93,94% 14 6,06% 231 100 

ESO 1.198 86,81% 182 13,19% 1380 100 

CFGS 88 86,27% 14 13,73% 102 100 

Programa de 
Qualificació Professional 

21 70,00% 9 30,00% 30 100 
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Taula 11. Distribució de la matriculació d'estrangers en centres públics i privats segons el nivell educatiu.    

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Ajuntament de Sabadell a l'1 de juliol de 2010. 

 

5.3  PERSONES ESTRANGERES AL CONSORCI PER LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) ofereix diversos cursos i programes per 

fomentar l’aprenentatge de la llengua catalana. El 64,4% dels usuaris d’aquests cursos són 

persones d’origen estranger. 

Dins de la seva oferta, es poden trobar les sessions inicials i els cursos bàsics. En aquests 

cursos, el 88,3% dels alumnes són d’origen estranger. Segons la informació facilitada pel propi 

CNL:  

Les sessions inicials i el Bàsic 1 són per a persones nouvingudes. Pot ser que també s’hi inscriguin 

alguns alumnes que portin anys aquí i que tinguin poc domini del català, però ara no són la 

majoria. La majoria són persones que com a molt fa dos o tres anys que han arribat
1
. 

També ens indiquen que fa uns anys els alumnes eren sobretot persones castellanoparlants 

però que en els darrers temps s’ha diversificat molt la seva procedència i que això ha obligat 

a repensar els cursos i materials que utilitzen. Aquesta diversitat engloba des de persones poc 

alfabetitzades, a d’altres que no utilitzen l’alfabet llatí o que no estan familiaritzades amb 

les llengües romàniques, etc. i d’aquí la necessitat de replantejar els materials que utilitzen. 

El CNL també ofereix:  

Cursos d’acolliment per a associacions de col·lectius diversos (dones magribines, dones 

subsaharianes, mesquites, atenció al públic per a no catalanoparlants...), la majoria de vegades 

                                                                 

1
 Informació facilitada pel Consorci de Normalització Lingüística el 29/10/2010. 
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conjuntament amb el departament de Nova Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell i en 

col·laboració amb Càritas i/o l’SCAI
2
. 

A més a més d’aquests cursos hi ha un seguit de recursos pensats específicament per a la 

població nouvinguda: 

 Xerrameca: És un material que el CNL Terres de l’Ebre va crear per treballar específicament la 

comunicació oral amb col·lectius de nouvinguts. A d’altres centres del CNL s’han elaborat materials 

de difusió del català per a comunitats xineses, àrabs, amazigues, etc. 

 

 Parla.cat: És un curs de català per Internet. Es pot fer a partir del Bàsic 1. Té una modalitat amb 

tutoria (de pagament) i una modalitat lliure (gratuïta). http://www.parla.cat 

 

 Intercat: És un conjunt de recursos electrònics per conèixer la llengua i la cultura catalanes. Està 

pensat, principalment, per als estudiants de mobilitat que visiten les universitats catalanes. 

http://intercat.gencat.cat/ca/index.jsp 

 

 Galí: És un curs en línia destinat a l'autoaprenentatge interactiu de la llengua catalana, 

especialment recomanat per als alumnes nouvinguts a Catalunya incorporats tardanament al 

sistema educatiu. És a dir, que es treballen el vocabulari i les expressions més bàsiques que 

requereix la integració de l'alumnat dins del sistema educatiu. http://clic.xtec.cat/gali 

 

 Centre Obert: És el centre d’autoaprenentatge de català del CNL de Sabadell. És un espai on 

l’aprenent troba una gran quantitat de recursos (manuals, fitxes, CD, cintes de vídeos, diccionaris, 

gramàtiques, etc.) classificats per aspectes lingüístics i per nivells. 

 

 Comencem a parlar i Vocabulari en imatges: Són dues publicacions de la Secretaria de Política 

Lingüística de la Generalitat que contenen diàlegs i vocabulari bàsic3. 

                                                                 
2
 Op. Cit. 

3Op. Cit. 

http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/index.php
http://intercat.gencat.cat/ca/index.jsp
http://clic.xtec.cat/gali/
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Deixant de banda aquests nivells més bàsics hi ha els nivells més avançats com són 

l’elemental, l’intermedi, el de suficiència i el superior. En aquests cursos el nombre 

d’alumnes d’origen estranger és del 53,9%. 

La procedència de l’alumnat als cursos d’acolliment és molt diversa. La comunitat més 

nombrosa és la sud i centre-americana seguida de l’africana.  

 

 

Gràfic 27. Distribució de l’alumnat matriculat als cursos d’acolliment del CNL de Sabadell per regions (2009-primer 
semestre de 2010).  
Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades del CNL a l'1 de juliol de 2010. 

 

Les dades varien considerablement amb la comparació d’aquestes dades amb les de tots els 

cursos que s’imparteixen al CNL i no només els d’acollida. Si bé la comunitat amb més 

alumnes segueix sent la sud i centre-americana, la catalana també hi té molta presència.  
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Gràfic 28. Distribució de l’alumnat matriculat a tots els cursos del CNL de Sabadell per regions (2009-primer 
semestre de 2010).  
Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades del CNL a l'1 de juliol de 2010. 

 

La distribució per cursos en funció de les principals nacionalitats mostra que, pel què fa als 

cursos d’acolliment, la nacionalitat majoritària és la boliviana, seguida de la marroquina i 

l’espanyola. Si es centra l’atenció en els altres cursos, la nacionalitat espanyola és molt més 

majoritària, tot i que les comunitats boliviana i marroquina continuen tenint molta presència. 
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Gràfic 29. Distribució de les principals nacionalitats de l’alumnat matriculat als cursos d’acolliment i a tots els 
cursos del CNL de Sabadell (2009-primer semestre de 2010).  
Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades del CNL a l'1 de juliol de 2010. 

 

En comparació amb els anys anteriors, el CNL exposa que s’ha produït un lleu descens de 

matriculacions degut a la crisi econòmica que ha fet disminuir l’arribada de nouvinguts i el 

retorn de molts d’aquests als seus països d’origen. Això ha provocat que ara hi hagi més 

persones que puguin aprofitar els cursos i menys que es quedin sense plaça. 

5.4  PERSONES ESTRANGERES MATRICULADES A ÒMNIUM CULTURAL 

Òmnium cultural és una altra entitat local que ofereix cursos de català durant els mesos 

d’octubre a maig. L’Entitat però, només ofereix els nivells intermedi, de suficiència i 

superior. El nivell bàsic no està programat perquè argumenten que ja es realitza al CNL. 

Tot i que els seus cursos no estan adreçats a persones d’origen estranger, al nivell intermedi 

se n’hi ha apuntat alguns. Per al curs 2009-2010 han estat 2 d'un grup de 12. Solen ser  joves 

d'origen sud-americà que ja han fet cursos anteriors de català al CNL. Normalment són noies i 

amb estudis de nivell universitari. 
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En un altre nivell també tenen 4 o 5 alumnes l'any (d'un total de 35-40 aproximadament) que 

són de la resta de l'estat, i que han vingut a Catalunya per qüestions laborals i generalment 

exerceixen feines qualificades com ara metges, professors, etc. 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES APORTACIONS FETES PELS DIFERENTS AGENTS 
SOCIALS  

SITUACIÓ ACTUAL DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DE SABADELL EN EL SECTOR EDUCATIU 

Accés a la formació i nivell formatiu de la població estrangera a Sabadell 

Els agents socials consultats coincideixen en afirmar que la població estrangera a Sabadell 

accedeix de forma majoritària a centres de titularitat pública. Específicament en quant 

educació primària i secundària, la percepció és que existeix una doble segregació: primer, 

perquè la població estrangera està concentrada en centres públics i segon, perquè aquesta 

concentració es dóna en determinades zones geogràfiques. Així, els sectors on viu més 

població estrangera són els mateixos on estan ubicats els centres educatius amb major 

percentatge d’alumnat estranger.  El professorat consultat manifesta que la “matrícula viva” 

–l’entrada constant de nou alumnat al llarg del curs- continua donant-se i suposant un repte 

per a la inclusió dels nouvinguts en el centre. 

Respecte el nivell formatiu, es té la percepció de què és més baix que el de les persones 

autòctones, tot i que a l’hora es manifesta que un dels prejudicis existents vers la població 

estrangera de determinades procedències és que el seu nivell formatiu és inferior. Tal i com 

es va esmentar en un dels fòrums realitzats: 

Hi ha problemàtiques d’analfabetisme, de desconeixement de la llengua, manca de coneixements 

bàsics i d’hàbits.  
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Els equips docents, en general, pensen que depenent de la zona de procedència de la persona 

nouvinguda el nivell serà un o un altre. 

Quant la formació de persones adultes, els agents socials manifesten que la situació de crisi 

econòmica ha fet créixer encara més el nombre de persones estrangeres que volen accedir a 

processos formatius que els puguin ajudar a comunicar-se millor o a tenir una titulació que els 

pugui donar accés a un lloc de treball. Tant els centres de formació de persones adultes com 

altres entitats reben més peticions d’accés a formació de les que poden acceptar per la seva 

capacitat i pels recursos amb els què compten. No obstant, el nombre de sol·licituds d’accés 

podrien ser encara més grans si col·lectius com els de dones estrangeres mestresses de casa 

que no saben llegir ni escriure es matriculessin en els centres.  Seguint amb el nivell formatiu 

de les persones adultes que arriben als centres de formació de persones adultes, en els 

fòrums es va comentar que també existeix la percepció de que és divers i contribueix a 

determinar les possibilitats de relacionar-se.  

Ha arribat un gran nombre de persones que no saben llegir i escriure ni en el seu idioma ni en els 

d’aquí, o bé ho fan amb moltes deficiències. Sobretot les dones que es queden a casa 

majoritàriament, però també els homes. També han arribat persones amb bona qualificació 

acadèmica per als quals és més fàcil la relació amb l’entorn. 

A les biblioteques s’ha observat tanmateix un augment en el nombre de persones estrangeres 

que accedeixen al servei. Qualsevol document és vàlid per poder-s’hi apuntar i gaudir dels 

seus avantatges. 

A nivell bibliotecari el col·lectiu immigrant està creixent de forma exponencial ja que cada cop les 

biblioteques donen més serveis als usuaris. 
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Coneixement de l’ idioma i comunicació 

La majoria d’agents socials manifesten que hi ha manca de coneixement de la llengua de la 

població immigrant, i que això suposa un problema fonamental en el centre educatiu. No 

conèixer la llengua d’ensenyament aprenentatge implica que les persones immigrants no 

poden assolir els objectius establerts, però es considera que també contribueix a que la 

població autòctona no els assoleixi, pel que és necessari baixar el llistó, és a dir, baixar el 

nivell. No obstant, com en el cas del nivell de formació, per alguns dels agents socials això és 

una constatació mentre que per altres és un prejudici. 

Eines per atendre la immigració en l’àmbit educatiu 

La visió que els agents consultats tenen de les eines que l’administració ofereix per atendre 

la immigració és força crítica. Es considera que no només hi ha una mancança d’aquestes 

eines, sinó que no hi ha criteri ni sistemàtica en el què s’ofereix des de l’administració. Així, 

en un dels fòrums es va comentar: 

L’administració no s’ha adaptat a tractar la diversitat. Els serveis [que s’ofereixen] són “bolets” 

puntuals. 

De fet, s’arriba a afirmar que l’administració fomenta la “no integració” de les persones 

estrangeres, sobretot a centres de secundària, i es dóna com exemple els procediments 

establerts per a les persones que no dominen la llengua. Així, l’estada en aules d’acollida els 

separa de la població autòctona i augmenta la cohesió entre membres d’una mateixa 

nacionalitat, formant-se grups que es mantenen en les hores que s’està al centre, grups que 

no estableixen vincles amb els altres companys i companyes d’aula.  Els agents de 

l’administració mostren no obstant una visió diferent, i manifesten que hi ha programes per a 
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joves sobre habilitats socials i comunicació que s’estan duent a terme a la majoria d’instituts 

de Sabadell amb èxit. 

Els agents socials tenen també una visió crítica de la legislació existent.  En aquest sentit 

manifesten la incongruència de que immigració, necessitats educatives especials i persones 

superdotades estan en el mateix sac, i que les conseqüències que se’n deriven no permeten 

un tractament adequat de la diversitat en general i de la població estrangera a les aules en 

particular. 

Quant a mancances, és general la crida que fan els agents socials per a que es dotin amb més 

recursos les seves organitzacions. Es demana més professorat, més intèrprets, més 

mediadors, així com més i millors recursos didàctics. També es considera necessari fer un 

replantejament del currículum i de la metodologia d’ensenyament aprenentatge que permeti 

un tractament de la diversitat apropiat. 

DISCRIMINACIÓ I PREJUDICIS VERS LA POBLACIÓ ESTRANGERA EN EL SECTOR EDUCATIU 

Els agents socials vinculats a centres de secundària manifesten que en ocasions es confon 

immigració amb conflictivitat, i que això pot comportar una visió dels instituts com a centres 

de contenció i no d’educació.  Alguns d’ells perceben que efectivament una part de la seva 

tasca és la de contenció, i ho exemplifiquen esmentant casos en els que es formen grups a 

partir d’una cultura, nacionalitat o llengua determinada. Aquests grups s’inicien en ocasions 

en les aules d’acollida i poden acabar derivant en bandes que generen conflictes. 

En la formació de persones adultes la percepció és que població autòctona i població 

estrangera coexisteixen, però no conviuen, tot i que hi ha hagut avenços en els darrers anys. 

Es considera positiu que el col·lectiu autòcton i l’estranger estiguin –cohabitin- a les mateixes 

aules, tot i que es té la percepció de què el nombre de persones immigrants en els grups de 
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Graduat en Educació Secundària o que estudien per aprovar l’examen d’entrada a la 

universitat per majors de 25 anys és encara molt petit. 

Als esplais, en canvi, es percep que hi ha convivència entre ambdós col·lectius i que els nens i 

nenes es tracten els uns als altres en els mateixos termes i no amb diferències derivades de la 

seva procedència, cultura, etc. 

La convivència als centres educatius està mediatitzada pel desconeixement i pels prejudicis. 

Es manté, respecte a informes anteriors, el fet que hi ha professionals que manifesten no 

conèixer les realitats de les persones amb les que treballen, el que els dificulta fer una bona 

feina. 

Com a prejudicis que han estat assenyalats per impedir o dificultar la convivència al centre 

estan la creença de que la immigració treu recursos a la població autòctona o que tenir-la a 

l’aula implica baixar el nivell de tot el grup. Un dels motius que s’esmenten per a l’existència 

d’aquests prejudicis és la generalització, el tenir només uns paràmetres per analitzar qui és i 

què aporta o treu la població estrangera existent a les aules. 

APORTACIONS DEL FET MIGRATORI AL SECTOR EDUCATIU 

La majoria dels agents socials coincideix en afirmar que la població estrangera aporta 

diversitat als centres, i que això implica augmentar els coneixements en general i de llengües 

en particular, així com les experiències culturals.   

Una altra aportació que es valora molt positivament és que ajuda al professorat a ser més 

flexible i a que tothom – tant població immigrada com autòctona – obri la seva mentalitat, la 

seva visió, a diferents formes de pensar i de fer, que no són com les seves però no per això 

són millors o pitjors.  



SABADELL, INFORME DE LA IMMIGRACIÓ, 2010 
Anàlisi i interpretació de les dades. Educació 

108 

 

 

Es considera tanmateix que els reptes que comporta la presència de població immigrant als 

centres són en sí mateixos enriquidors i font de grans possibilitats d’aprenentatge. 

PROPOSTES REALITZADES PELS AGENTS SOCIALS PER MILLORAR ELS SERVEIS EDUCATIUS PER A LA 

POBLACIÓ ESTRANGERA 

Els agents socials proposen quatre línies d’actuació per afavorir la convivència i la cohesió 

social en el sector de l’educació. La que ha estat esmentada de forma unànime és la 

d’equilibrar la població immigrant entre els centres concertats i els públics per a facilitar un 

millor tractament de la diversitat i evitar la creació de guetos escolars.  

Una segona línia d’actuació és la de l’educació intercultural i per a la convivència a través 

d’activitats extraescolars, activitats de lleure que es promoguin en el centre educatiu, així 

com d’altres conduïdes en col·laboració amb altres agents externs als centres. En aquest 

sentit, es considera que la cooperació entre institucions pot contribuir a augmentar el 

coneixement que es té del tractament de la diversitat en el centre educatiu i també per 

afavorir la convivència ja no només a l’escola, sinó també a la comunitat. Es considera també 

que cal promoure la corresponsabilitat de tots agents: els educatius, els socials, la 

administració, per dur a terme actuacions que tanmateix beneficiïn a tothom. 

La tercera via és la de la formació i la de l’augment dels recursos. Formació tant pel 

professorat com per altres agents que tinguin tasques vinculades al tractament de l’alumnat. 

Augment dels recursos educatius en general, tant dirigits a centres d’educació formal com no 

formal, i específicament d’aquells que permetin acollir a persones adultes i joves acabades 

d’arribar a la ciutat i que estiguin centrats en la llengua i en la comunicació. 
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La quarta línia és de reflexió, i convida a repensar què significa “integrar” i què significa 

“conviure”, per procurar establir actuacions consensuades, congruents i significatives tant 

per a la població estrangera com per a l’autòctona. 

EN SÍNTESI... 

 

 1 de cada 2 persones d’origen estranger té un nivell d’estudis inferior a l'equivalent de 

l'EGB. L’altra meitat té un nivell d’estudis equivalent a la secundària, batxillerat i estudis 

superiors. Només un 0,4% no sap ni llegir ni escriure. I, en general es pot afirmar que les 

dones estrangeres estan més formades que els homes.  

 Es posa de manifest una gran diferència entre els nivells de formació en funció de 

l’origen dels diferents col·lectius. Així, el 21,6% de les persones procedents de la Unió 

Europea són llicenciades o doctorades, mentre que només l’1,8% de les africanes ho són. 

Per contra, mentre que el 45,3% dels africans no té estudis aquesta xifra només arriba al 

13% dels europeus comunitaris. La crisi econòmica ha fet créixer el nombre de persones 

estrangeres joves i adultes que volen accedir a processos formatius que els puguin ajudar 

a comunicar-se millor o a tenir una titulació que els pugui donar accés a un lloc de 

treball. 

 Els alumnes estrangers matriculats el curs 2009-2010 representen el 13% del total. A 

l'etapa de l’ESO és on s'hi pot trobar el percentatge més alt d'estrangers matriculats amb 

un 16%. Per procedència, es pot observar que l'alumnat d'Amèrica Central i del Sud és 

majoritari en tots els tipus d'estudis amb l’excepció de l'infantil on la població magrebina 

és la majoritària. Els estudiants de l'Europa comunitària, són la segona població amb més 

estudiants matriculats a batxillerat malgrat que són la quarta comunitat en volum total 

d'estudiants. Per contra, els estudiants de la resta de països africans concentren molta 
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població a les primeres etapes de la l'educació (Infantil, primària i ESO) però molt poca 

en les altres. 

 Mentre que el 62% del total l’alumnat de Sabadell cursa els seus estudis en centres 

públics, el percentatge d’alumnes estrangers repunta fins al 92%. L’alumnat d’origen 

estranger es concentra a l’escola pública. Pràcticament la totalitat dels alumnes del 

Magreb i de la resta d'Àfrica va a centres públics. En sentit contrari, els estudiants de 

l'Amèrica del nord i els europeus són els que presenten unes taxes de matriculació en 

centres privats més altes. Els agents socials perceben una doble segregació del col·lectiu 

immigrant a primària i secundària: la seva concentració en centres públics i en 

determinats territoris. Es considera fonamental, en aquest sentit, equilibrar la població 

immigrant entre els centres concertats i els públics per a facilitar un millor tractament 

de la diversitat i evitar la creació de guetos escolars. El professorat consultat manifesta 

que l’entrada constant de nou alumnat al llarg del curs continua donant-se i suposant un 

repte per a la inclusió dels nouvinguts en els centres educatius. 

 Els agents socials també consideren que manquen eines per atendre la diversitat, i que 

no hi ha criteris sistematitzats des de l’administració. Els agents socials vinculats a 

centres de secundària manifesten que en ocasions es confon immigració amb 

conflictivitat, i que això pot comportar una visió dels instituts com a centres de 

contenció i no d’educació. Amb tot, la majoria dels agents socials afirmen que la 

població estrangera aporta diversitat als centres, un augment dels coneixements en 

general, de llengües en particular, de les experiències culturals i de la flexibilitat a 

l’hora de treballar 

 Com en altres informes, es considera que cal treballar per a l’educació intercultural i per 

a la convivència a través d’activitats extraescolars, activitats de lleure que es promoguin 
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en el centre educatiu, així com d’altres conduïdes en col·laboració amb altres agents 

externs als centres. 

 El professorat i d’altres agents vinculats al tractament de l’alumnat immigrant 

necessiten formació i un augment dels recursos educatius destinats a diferents edats i 

tipologies de centres.  

 En la formació de persones adultes la percepció és que població autòctona i població 

estrangera coexisteixen, però no conviuen. Als esplais, en canvi, es percep que hi ha 

convivència entre ambdós col·lectius. També s’ha observat un augment en el nombre de 

persones estrangeres que accedeixen al servei de biblioteques de Sabadell. 

 Gairebé 2 de cada 3 alumnes del CNL de Sabadell matriculats al 2009 i al primer 

semestre de 2010 són d’origen estranger. D’aquests, el 88,3% està matriculat a nivells 

inicials i bàsics, mentre que en els nivells més avançats el percentatge baixa fins al 54%. 

En els cursos d’acolliment, hi predominen els alumnes d’origen sud i centre-americà 

seguits dels de la resta d’Àfrica i els espanyols. I, a la resta de cursos, hi predominen els 

alumnes d’origen sud i centre-americà seguits dels catalans i espanyols. 

 Si s’observen aquestes dades per nacionalitats, hi destaquen els espanyols, seguit de 

bolivians i marroquins. Els agents socials manifesten que hi ha manca de coneixement de 

la llengua entre la població immigrant, i que això suposa un problema fonamental en el 

centre educatiu on estudien els seus fills i filles i que això contribueix a baixar el nivell. 

No obstant, per alguns dels agents socials això és una constatació mentre que per altres 

és un prejudici. 


