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Prèvia:
què és la segregació escolar?
• Distribució desigual de grups socials entre centres
– Va més enllà de centres específics --> mirada de sistema
– Va més enllà dels centres que concentres més dificultats
– Mirada relacional. Educació com bé posicional

• Va més enllà del fenomen migratori
– Migració com variable més visible (junt amb NEE)
– Problema de recollida de dades
– Una qüestió d'estatus socioeconòmic i cultural

• Repercussions claus en termes d'equitat
– Redueix oportunitats educatives dels més desavantatjats
– Impactes en termes de cohesió social

3 tòpics sobre la segregació
escolar
1) La segregació escolar s’explica fonamentalment
per l’impacte del factor migratori a un determinat
territori.
2) La segregació escolar és reflex de la segregació
urbana.
3) La segregació escolar es redueix a la dualització
de la doble xarxa escolar.

Tòpic 1: impacte factor migratori
• La proporció d’immigració als municipis no és un factor
decisiu per explicar els índexs de segregació.
– Els municipis catalans amb més segregació no són
necessàriament els que tenen més pes del factor migratori
– Dels 20 municipis catalans amb més pes factor migratori, només
un (Salt) està entre els 20 municipis amb més segregació escolar.

• Alguns municipis que destaquen en negatiu:
Sabadell
Badalona

L’Hospitalet de Llobregat
Cerdanyola del Vallès

• Alguns municipis que destaquen en positiu:
Olot

Vic

Mataró

Tòpic 2: segregació urbana
•

És cert que:
– La població immigrada mostra dinàmiques de
concentració en determinats territoris.

•

Però resulta que:
– Segregació escolar > segregació urbana
– Segregació DINS barris > que ENTRE barris
– Més del 70% de la segregació s'explica per
diferències dins els municipis/districtes/barris
(Síndic, 2016)
– Clar marge d'intervenció per a la política educativa
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Tòpic 3: dualització
• És cert que:
– La xarxa pública escolaritza 3 vegades més alumnat
estranger que la concertada i a més concentra alumnat
de menor estatus socioeconòmic i menor capital
instructiu.

• Però:
– A nivell municipal observem situacions de > Segregació
DINS que ENTRE sectors de titularitat
– La idea de la 'Triple xarxa' --> escoles públiques
'riques' i 'pobres'

Combatre la segregació escolar: el
rol de la política educativa
• Pèvia:
– La segregació s'explica més per omissió per acció

• El rol dels governs locals:
– Més enllà de particularitats locals àmplia homogeneïtat en el
diagnostic i els impactes de la segregació.
– La proximitat com valor clau!

• Homogeneïtat diagnòstic- heterogeneïtat solucions
– Necessitat de polítiques combinades
– Adaptar les solucions als contextos
– Flexibilitat com a criteri

Polítiques municipals de lluita
contra la segregació
Tipus

Polítiques
concretes

Pros

Cons

Planificació Zonificació
de l'oferta
(I)

-Potencialment pot
actua sobre la
segregació urbana.
- Ex. El model de
'formatgets' de
Terrassa

- Per si mateixa no
assegura escolarització
equilibrada.
- Necessitat polítiques
complementàries
- Molt lligat a
característiques mapa
escolar municipal.

Distribució
NEE

- De la 'política de
fets consumats' a
una responsabilitat
de tothom
- Ex. Vic augment
reserva; Mataró
detecció

- Problemes detecció i
diagnòstic
- Resistències de
centres i famílies

Polítiques municipals de lluita
contra la segregació
Tipus
d'interven
ció

Polítiques
concretes

Planificaci Ràtios
ó de
l'oferta (II)

Pros

Cons

- Evita concentració
matricula viva
- Facilita tasca
pedagògica a centres
amb més complexitat
- Ex. Valls

- Context de forta
pressió de la
demanda. A vegades
poc marge de
maniobra

Obertura/tan - 'Descronificar la
cament línies segregació'
centres

- Impactes sobre la
xarxa pública
- Visibilitza fracàs i
omissió polítiques
prèvies

Planificació
de places
escolars.

- Consens, valentia,
estabilitat política

- Acció vs reacció
- Planificació en clau
d'equitat

Polítiques municipals de lluita
contra la segregació
Tipus
d'intervenci
ó
Polítiques
d'informació
/
canalització
de la
demanda

Polítiques
concretes

El cas
paradigmàtic de
les OMES (però
no només!)

Pros

Cons

- Mirada sistèmica
- Evitar 'polítiques
de selecció adversa'
- Actua sobre les
pràctiques de
clausura social en la
tria de centre

- El temps -->
polítiques a llarg
termini
- Les resistències
de famílies i centres
- La informació per
a la planificació.

Polítiques municipals de lluita
contra la segregació
Tipus

Polítiques
concretes

Regulació Polítiques
de les
d'innovació
'diferèncie
s entre
centres'

Relació
escoles
territori

Pros

Cons

- Actua sobre els
centres amb més
dificultats.
- Pretén combatre
l'estigma d'alguns
centres
- Ex. Escoles Magnet
Girona

- La lògica la
compensació
- Les condicions per la
innovació
- El fetixisme dels
mètodes.

- Reforç de la cohesió
social
- Coordinació entre
centres
- Cooepració vs
competició
Ex. PEE Manlleu

- Retallades. Manca de
prioritat política

Conclusions
• La segregació escolar com un fenomen multifactorial
– Necessitat d'acció sistèmica: oferta-demanda
– Necessitat de mirada en clau de territori

• Els rol clau els actors i municipals
– Ajuntaments actors de proximitat per excel·lència
– Diagnosticar, actuar, avaluar

• La importància de la 'pedagogia'
– Trencament de pors, estigmes i prejudicis
• La planificació clau d'equitat
– L'eix vertebrador de les polítiques de lluita contra la
segregació escolar
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