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p Passa a la PÀgina següent

el sistema educatiu ca-
talà viu un moment difícil. i 
les distàncies entre l’escola pú-
blica i la privada augmenten, 
no només pel nivell d’estudis 
i els resultats acadèmics, sinó 
també per la composició social 
de l’alumnat. segons les da-
des del Departament d’edu-
cació de la generalitat, durant 
aquest curs que acaba (2009-
2010) hi ha hagut 152.000 
alumnes estrangers a les es-
coles de Catalunya (d’un to-
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tal d’un milió dos-cents mil 
nens als col·legis), dels quals 
127.500 estan inscrits al sector 
públic i només 24.500 als cen-
tres concertats i privats.

les xifres parlen per elles 
mateixes. la visita als centres 
ho ratifica. Escoles separades 
per pocs centenars de metres 
mostren la disparitat. a la ron-
da de sant Pau de Barcelona, 
la concertada escola Pia té una 
proporció d’un 13% de nou-
vinguts i el veí institut Milà i 
Fontanals té el 92% d’alumnes 
d’origen immigrant.

Pel que fa als estudis, tam-
bé. l’última prova entre els es-
tudiants de primària situa l’es-
cola catalana a la cua de tot es-
panya amb referència al nivell 
de coneixements mínims ac-
ceptables a les edats de fins a 
10 anys.

alguns professionals del 
sector creuen que aquesta pès-
sima qualificació és el resultat 
dels diferents models que s’es-
tan imposant a les escoles ca-
talanes, on augmenten les des-
igualtats, com ho demostra el 
fenomen migratori.

Fonts del Departament 
d’educació no reconeixen que 
hi hagi “segregació escolar”. 
les dades de l’inici del curs 
2009-2010 es limiten a distri-
buir l’alumnat per nacionali-
tats, però no proporcionen una 
estadística conjunta. Del con-
junt de nens estrangers, una 
quarta part és d’origen magri-
bí, i més del 40% sud-americà. 
actualment, el tercer gran 
grup és el de la resta de la Unió 
europea, que inclou des del 
curs 2007-2008 els naturals 
de Romania i Bulgària.

sobre la matriculació de 
l’alumnat nouvingut, la infor-
mació dels dossiers de premsa 
del gabinet d’educació es re-
dueix a una frase: “la majoria 
de l’alumnat estranger s’esco-
laritza en el sector públic”.

Per Mariona escobar, re-
presentant del Consorci 
d’educació de Barcelona, en 
el qual participa la genera-
litat, que hi hagi “desequili-
bris”, fonamentalment, es 
deu a dos punts: “Primer, el 
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grants, que normalment te
nen un nivell socioeconòmic 
baix i una escolarització nul·la 
o molt diferent a la nostra, en 
un sistema educatiu que en ell 
mateix és molt defectuós, no 
es poden esperar bons resul
tats”, apunta Veciana.

El secretari barceloní de l’as
sociació és contundent en la se
va denúncia. “Les xifres demos
tren que en el procés de matri
culació s’han fet tota mena de 
trampes durant molts anys, i 
amb la llei a la mà, l’alumnat 
nouvingut s’hauria de distribuir 
equitativament entre l’escola 
pública i la privada concerta
da. Però això, tret d’alguns ca
sos, no passa. I la raó és que hi 
ha dos mecanismes de selecció 
de l’alumnat, un d’econòmic i 
un d’ideològic”. 

Robert Veciana, professor 
interessat en la problemàtica 
a les aules, utilitza la paraula 
maleïda, gueto: “La gestió del 
Departament d’Educació de 
les zones de matriculació fa 
que en la pràctica les famílies 
més preocupades per l’educa
ció dels seus fills fugin de de
terminats centres i que, com a 
conseqüència, s’estiguin cre
ant autèntics guetos escolars”.

Tanmateix, Àlex Castillo,  
vicepresident de la Federació 
d’Associacions de Mares i Pares 
d’Alumnes de Catalunya (FA
PAC, amb 1.960 ampes d’esco
les públiques de Catalunya), 
insisteix en aquest concepte 
de segregació escolar, motivat, 
segons ell, per diferències de 
classe econòmica: “La segre
gació escolar és un dels prin
cipals problemes del sistema 
educatiu a Catalunya, símpto
ma d’una escola poc eficient, 
d’una societat poruga i d’una 
fractura social creixent”, cul
pabilitza Castillo.

Àlex Castillo mostra els seus 
dubtes de cara al futur: “Aquest 
és un punt prioritari per la FA
PAC i, en canvi, no represen
ta cap problema pel Departa
ment d’Educació. No s’ha evi
tat la segregació escolar, i la 
discriminació treu el nas”. D

context de barri on és l’esco
la. Si hi ha una població d’es
trangers majoritària, aniran a 
l’escola més propera; i segon, 
el procés de sol·licitud ordina
ri de preinscripció és lliure, és 
a dir, la família té dret a triar 
l’escola on portarà el seu fill, i 
aquest és un dret bàsic, i la ma
joria prefereix la pública”, con
sidera Mariona Escobar, amb 
llarga experiència en la gestió 
docent.

“Amb el nou decret, que es
perem que estigui llest per a la  
preinscripció del curs vinent, 
intentarem gestionar l’escola
rització per evitar l’alta con
centració d’alumnat d’un de
terminat perfil”, explica Esco
bar, que considera que la gran 

desproporció existent entre 
l’Escola Pia i el Milà i Fontanals 
és una excepció.

L’Associació Sindical de Pro
fessors d’Ensenyament Públic 
de Catalunya, que té al voltant 
de 1.500 afiliats, creu conveni
ent que l’opinió pública estigui 
ben assabentada del que pas
sa al sistema educatiu català: 
“En primer lloc, cal desmen
tir rotundament que la immi
gració sigui la causa del desas
trós nivell educatiu d’aquest 
país, només podem dir que és 
un factor que agreuja la situa
ció”, contextualitza Robert 
Veciana, secretari territorial 
de Barcelona.

“Si introduïm un gran con
tingent de nenes i nens immi

p VE DE LA PÀgINA ANTERIoR

Professors parlen 
de guetos i d’un 
procés de matrícula  
poc eficient i poruc

«La immigració 
no abaixa el nivell 
educatiu, però 
agreuja la situació» 

La immigració 
separa dos instituts 
d’un mateix carrer
A la ronda de Sant Pau s’observen els models diferents de l’escola catalana

A la ronda de Sant Pau de 
Barcelona, dos col·legis es to
quen el palmell de la mà. Se
parats per 30 portals, revelen 
la segregació racial de l’alum
nat en el sistema educatiu ca
talà. Si les xifres són aclapara
dores, a nivell de carrer també 
es noten les diferències.

 Mentre que a l’Escola Pia 
de Sant Antoni, que pertany 
a la concertada, hi ha un 13% 
d’alumnes nouvinguts, tot i 
que segons el Consorci d’Edu
cació de Barcelona només és 
d’un 10%, la proporció s’inver
teix a l’institut del costat, el Mi
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là i Fontanals, dins de la xar
xa d’escoles públiques, a es
cassos 200 metres, on el 92% 
dels matriculats són estran
gers o de pares nascuts fora de 
Catalunya. El Consorci també 
discrepa de les dades del cen
tre i apunta que el percentatge 
correcte és tan sols del 69%.

“El Consorci d’Educació de 
Barcelona i el Departament 
d’Educació de la generalitat 
són els que distribueixen els 
alumnes, i és evident que és 
una distribució injusta; hauria 
de ser més equilibrada”, ma
nifesta Roser Reynal, directo
ra del Milà i Fontanals, on estu
dien 600 nois i noies.

Les autoritats consideren 
nouvingut a qui fa menys de 
48 mesos que està dins del sis
tema educatiu català. I això 
vol dir que es tracta de nois i jo
ves que encara estan en una fa
se d’adaptació a un nou país, 
amb el procés psicològic d’inte
gració que comporta, i de sen
tirse còmodes en un ambient 
educatiu diferent del que han 
conegut als seus llocs d’origen. 

Ramon Beringues, director 
de l’Escola Pia de Sant Antoni, 
assenyala que la integració es 
fa més fàcil gràcies a les feina 
de les aules d’acollida. Però la 
distribució dels nouvinguts és 
desigual des del principi. D

L’Escola Pia acull 
tan sols un 13% 
de nens d’origen 
estranger

El Milà i Fontanals 
mostra que el pes 
de la integració 
recau en la pública

un equip de 150 
professors 

Reportatge	 	

L’Escola Pia de Sant 
Antoni, edifici històric de més 
de tres segles que des d’en fa 
dos funciona com a col·legi, 
aixeca les seves cinc impressio
nants plantes al número 72 de 
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la ronda de Sant Pau. Els 1.600 
alumnes d’aquest centre con
certat paguen una mitjana de 
130 euros mensuals, segons 
els cursos. D’aquests alumnes, 
només el 13% procedeix de la 
immigració. 

“Sobretot tenim filipins, pa
kistanesos i indis, encara que 
la diversitat de les nostres au
les fa que arribem a tenir alum

Façana de l’Escola Pia de Sant Antoni. Marc javierre

i experimentals de manera or
dinària, sinó que s’aproximen 
a aquests coneixements des de 
situacions reals de la vida quo
tidiana”. 

La primera hora del dia co
mença per a l’alumnat d’infan
til amb un cercle a terra i el pre
ceptiu “bon dia”. Es passa llista 
i s’explica el motiu de cada ab
sència. Després, es reuneixen 
en assemblea per parlar dels 
seus temes d’interès, les se
ves fabulacions i els seus som
nis. Cada classe té el seu propi 
nom: les Formigues, els Esqui
rols o els Cargols. 

Múltiples opcions

A la primera planta, el Joan, 
de primària, aprèn anglès a la 
classroom (what do you do?). 

A la segona, el Xavi, de se
cundària, prepara la visita 
amb el professor al centre de 
discapacitats Sínia. 

A la tercera, l’Alícia, de 
batxillerat, treu les conclusi
ons per al seu treball d’inves
tigació, i la Rosana, del pro
grama de qualificació profes
sional inicial, estudia per ser  
administrativa. 

A la quarta, Pablo, del pro
grama de simulació d’empre
ses amb finalitats educatives, 
tanca les comandes imaginà
ries de la seva firma fictícia de 
compravenda de vins i format
ges, Intercala SA.

El lema d’aquesta espècie 
de Terra Mitjana de petits i jo
ves  és Junts fem escola. D

nes de 29 nacionalitats dife
rents. Una vegada superat el 
primer moment, i gràcies a la 
feina de les aules d’acollida, 
aquests alumnes es convertei
xen ràpidament en part acti
va”, explica el director del cen
tre, Ramon Beringues, un bi
òleg que ha posat tota la carn 
a la graella per dirigir aques
ta complexa institució. Per fer
ho, compta amb una extensa 
xarxa de professionals. 

gairebé 150 professors s’or
ganitzen per donar resposta 
als dubtes gegants dels nens 
(“què és un úter?”, “de què té 
gust la mandràgora?”), més 
un bon grup de monitors dedi
cats exclusivament a les activi
tats extraescolars. 

A les nou del matí, el nou se
màfor de la ronda es posa verd. 
La canalla estira les àvies, a pas 
de tortuga. Elles els deixen a 
l’altra banda de la muralla de 
l’equipament amb un petó i 
l’entrepà. 

A la mediateca, situada a la 
planta baixa, hi ha una alum
na de quart d’ESo que pertany 
al projecte de diversificació 
curricular Ulisses. Té dificul
tats per aprendre: “Alguns nois  
tenen un ritme d’aprenentatge 
diferent que el de la majoria de 
la classe, i des d’aquest projec
te vam intentar que continues
sin avançant en el seu procés 
formatiu gràcies a un segui
ment més personalitzat”, acla
reix Beringues. “No treballen 
català, castellà, matemàtiques 

les dades

152.000
aluMnes nouvinguts

Del prop d’1,2 milions de nens es-
colaritzats a Catalunya, més d’un 
12% són d’origen immigrant.

127.000
escolaritzats a la pública

De tots els alumnes d’origen es-
tranger, gairebé el 90% estudien en 
escoles públiques, que suporten 
el pes de la integració i l’adaptació 
dels nouvinguts a un nivell i un 
sistema escolars diferent del seu 
país d’origen. Els sindicats i els 
pares d’alumnes diuen que s’estan 
creant guetos educatius.

>

>

66.448
exaMinats de priMària

Aquest total d’alumnes de sisè 
de primària de l’escola catalana, 
tan concertada com privada, van 
fer aquesta setmana unes proves 
sobre les competències bàsiques 
que va demostrar l’abisme entre 
els dos tipus de centres. 

29%
no tenen coMpetències

Les proves demostren que entre 
un 23% i un 29% dels alumnes exa-
minats acabaran la primària sense 
tenir les competències bàsiques, 
un resultat molt pitjor que el de 
la resta d’Espanya. A les proves 
catalanes, la disparitat pública-
privada es fa palesa . A la llengua 
estrangera, només un 5,1% dels 
alumnes de la privada tenen un 
nivell baix pel 42% de la pública. 
En matemàtiques la proporció és 
de l’11% al 27%.

>

>

la desproporció 
de l’origen i els 
resultats de nivell
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Estudiants de l’IES Milà i Fontanals. marc javierre

un centre amb un 92% 
d’alumnes estrangers
Reportatge

A les vuit del matí, les ca
res dels alumnes de l’institut 
públic Milà i Fontanals (ron
da de Sant Pau amb plaça de 
Folch i Torres) transmeten la 
desgana amb què estan asse
guts, res a veure amb els extres 
dels anuncis de Nocilla. Al seu 
institut, hi ha 660 nois de 12 a 
18 anys que fan secundària i 
batxillerat. El 92% de l’alum
nat és d’origen estranger: pa
kistanesos, xinesos, llatino
americans… La majoria vi
uen al Raval. A causa del gran 
nombre d’inscrits nous aquest 
2010, s’han obert dos grups a 
l’aula d’acollida, amb capaci
tat per a 15 nois per classe. 

Roser Reynal, directora del 
centre des del 2006, descriu el 
perfil dels estudiants, que pa
guen 30 euros a l’any: “Podrí
em parlar de famílies de clas
se mitjana baixa, i pares amb 
un nivell econòmic molt molt 
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baix… Esclar que després hi 
ha nois que vénen amb iPhone 
i sabatilles de marca!”. 

Reynal, una més entre els 
60 professors, dreta al mig de 
la classe, ordena a la Jaima 
que segui. Aquesta alumna de 
segon d’ESO, coberta amb el 
hijab, es tapa la cara amb la 
carpeta d’apunts. No és perquè 
hi hagi el fotògraf. Respon a un 
gest irreflexiu que fa cada cop 
que somriu. 

A l’aula 214, a l’altre extrem 
d’un passadís on hi ha pintada 
la balconada del Parc Güell de 
Gaudí, Reynal explica la dife
rència entre monarquies ab
solutes i monarquies autori
tàries. A la classe, pobrament 
decorada, només amb arti
cles de diari que parlen de la 
multiculturalitat i les restes 
de les roses de Sant Jordi, des
taca el retrat del rei Carles I 
d’Espanya i V d’Alemanya di
buixat a la pissarra tàctil. Però 
la professora dedica els cinc 
primers minuts de veu a re
nyarlos. Només se’n salven 
en Hassan i en Khan. 

La professora 
dedica els primers 
minuts a renyar 
els estudiants

«Haurien de tenir 
les mateixes 
oportunitats, 
però no és així»

Viquipèdia la definició d’ab-
solutisme: “Aquell sistema de 
govern basat en el principi  
que el sobirà ostenta el poder 
polític absolut...”. 

De sobte, entren dues no
ies. Reynal pregunta què fan 
i davant el seu silenci les re
nya: “Cada dia igual. Després 
us quedareu i parlaré amb vo
saltres. Això no és pot perme
tre de cap de les maneres”, 
diu mirant la resta de l’alum
nat. A continuació, demana 
qui ha buscat informació so
bre monarquies absolutes i 
va assenyalant amb el dit: 
“Tu? Tu? Tu tampoc?”. Amb 
els colors a la cara, anuncia 
que els que no ho hagin fet es 
quedaran a l’hora del pati. “I 
si ens hi hem de quedar tota 
la setmana, ens hi quedem, 
però això s’ha acabat”, diu i 
dóna un cop a la taula. “Vull 
els deures fets!”.

Sartaj aixeca la mà i diu 
que el seu ordinador no va. 

El cantautor Joan Manuel 
Serrat i l’actor Marc Martínez  
són alguns dels antics alum
nes del centre, un institut que 
va néixer als anys quaran
ta. “Quan els demanem que 
vinguin a donar una confe
rència, ho fan sense dubtar
ho. Volem ensenyar als nois 
a desenvolupar les seves ca
pacitats. En teoria haurien de 
tenir les mateixes oportuni
tats que els altres, però no és 
així”, diu Reynal. D 

L’única catalana de pares ca
talans arriba tard. Reynal li pre
gunta on era divendres a la tar
da. La noia mira al sostre, com 
si la cosa no tingués res a veure 
amb ella. La mestra prova d’en
devinarho: “Eres per aquí amb 
les teves amigues”, l’encerta. 

Els 20 alumnes, alguns ca
lats amb el capell identita
ri de les seves cultures, obren 
els ordinadors portàtils, fruit 
del Programa 1x1 (un alum
ne, un ordinador), per ampliar 
la xarxa tecnològica als col
legis. Naveguen i busquen a la 
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