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Hola a totes i tots, 
 
Us presentem el debat 2 de l’assignatura “Interculturalitat i Educació” en relació a les 
aules gueto. 
 
Debat 2: 
Aules gueto. Com trencar aquesta realitat, ¿busing o política d’habitatge? 
 
La Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI per les seves sigles en 
anglès) ha fet públic al febrer de 2011 el seu quart informe sobre Espanya. 
 
Una de les principals crítiques que rep el nostre país en aquest informe és l'irregular 
repartiment dels alumnes de col·lectius més desfavorits, la qual cosa dóna lloc a les 
aules gueto, centres que superen fins i tot el 80% d'alumnes estrangers. 
  
Com sabeu, a Espanya el criteri fonamental per escolaritzar a un alumne és el seu lloc 
de residència, prevalent-se la proximitat del seu domicili respecte a l'escola. 
 
Per tant, per trencar aquesta realitat tindríem dues opcions: 
 
a) Canviar aquesta política i establir un percentatge màxim d'estrangers en cada 
centre, amb el que obligaríem a la resta d'estrangers d'aquest barri a desplaçar-se amb 
autobús a altres centres de la ciutat diàriament. Aquestes polítiques es coneixen com 
“busing” pels antecedents que tenen en altres països. 
 
b) Incidir en la política d'habitatge, evitant la concentració d'estrangers en una zona. 
Actualment aquesta concentració està vinculada a diversos factors -preu de l'habitatge, 
xarxes familiars, comerços ètnics- que fan que els immigrants triïn una determinada 
zona per viure. 
 
El debat que avui us proposem se centra en les següents qüestions: 
 
1) Què opineu respecte a aquesta realitat? Hi ha altres factors que 
influeixen en aquesta concentració en alguns centres que no s'han 
esmentat? 
 
2) Haurien d'intervenir les Administracions per evitar aquestes aules gueto? 
Com haurien de fer-ho, en quin sentit haurien d'anar aquestes polítiques? 
  
3) Quins avantatges i inconvenients té el busing des del vostre punt de 
vista? 
 
Adjuntem 4 notícies per ampliar la informació sobre el tema: 
 

 El Consejo de Europa critica las 'aulas gueto' españolas, el País, 8/2/2011 
 

 Lo que Europa hace para atajar la concentración de alumnos extranjeros, El País, 
15/05/2008 
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 Repartir inmigrantes para romper el gueto El País, 15/05/2008 
 

 Eliminar guetos obligaría a cambiar de centro al 46% de inmigrantes de Primaria El 
Periódico, 15/05/2008 
 

 Educación: aulas de acogida y segregación / Gueto, la palabra prohibida. 
Fragments estrets de: “Inmigración: entre el veto, la asimilación y la integración”, El 
mundo, 13/11/2010 
 

 Document en pdf: L’origen sociocultural i la concentració escolar. 
 

 
Data d'inici del debat: 15 d’abril de 2011 
 
Data final del debat: 15 de Maig de 2011 
 

Salutacions. 

 

 


