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Hola a totes i tots, 
 

Us presentem el debat de l’assignatura “Interculturalitat i Educació” en relació a les 
aules gueto. 
 

Debat: 
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)Relacioneu la segregació urbana amb la segregació educativa. Podeu 

formular hipòtesis possibles sobre aquests aspectes i intentar raonar-les. 

3) Haurien d'intervenir les Administracions per evitar aquestes aules gueto? 
Com haurien de fer-ho, en quin sentit haurien d'anar aquestes polítiques? 
  

4) Quins avantatges i inconvenients té el busing des del vostre punt de 
vista? Coneixeu altres mesures que es portin a terme en altres països per tal 
d’evitar la segregació educativa?  

 
5) Quines estratègies metodològiques són necessàries per treballar en 
aquestes aules? 
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Adjuntem notícies i documents per ampliar la informació sobre el tema: 
 

 Lo que Europa hace para atajar la concentración de alumnos extranjeros, El País, 
15/05/2008 

 
 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 

 
 L’escola gueto perjudica a l’immigrant, La Vanguardia en Català 26/10/2011 

 
 Cal corregir la segregació escolar, Alex Castillo, Ara, 15/11/2011 

 
 Els guetos escolars, Rosa Cañadell. Diari digital de Catalunya. 

 
 
 

 Document en PDF: “L’origen sociocultural i la concentració escolar”. 
 

 Document en PDF: Mónica Ortiz Cobo “Ineficacia de las medidas para garantizar la 
igualdad de oportunidades”.  

 
 Document en PDF: Carmen Santiago i Ostalinda Maya. “Segregación escolar del 

alumnado gitano en España”.  
 

 Document en PDF: Ricardo Benito i Isaac Gonzalez “Processos de segregació escolar a 
Catalunya” Fundació Jaume Bofill, 2007 

 
 Document en PDF: Juli Ponce Solé “Segregación escolar e inmigración. Contra los guetos 

escolares”, Centro de estudios políticos y constitucionales. Madrid, 2007 
 

 Document en PDF: “Gueto consolidat” Revista Presència Educació Maig, 2008 
 

 Document en PDF: “La segregació escolar a Catalunya” Síndic Informe extraordinari. 

Maig, 2008 
 

 Document en PDF: Héctor Cebolla “La concentración de inmigrantes en las escuelas 
españolas”, en ARI, 7/2009. Real Instituto Elcano. 13/1/2009 
 

 Document en PDF: Miquel Àngel Alegre, Xavier Rambla i Òscar Valiente (coords.) 
“L’elecció de centre escolar a Catalunya. Elements per a un debat” Finestra oberta, 53 

Fundació Jaume Bofill. Abril, 2009 
 

 Document en PDF: Vincent Dupriez “La segregació escolar: reptes socials i polítics” 
Debats d’educació, 14 Fundació Jaume Bofill UOC. Octubre, 2009 
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 Document en PDF: Adriana Sanchez Hugalde “La segregació escolar dels immigrants a 

Catalunya”, 2009 
 

 Document en PDF: Gary Orfield “Alternatives a la segregació escolar als Estats Units: el 

cas de les magnet schools”  Debats d’educació, 23 Fundació Jaume Bofill UOC. Juny, 
2011 

 
 Document en PDF: Julio Carabaña “Concentración de inmigrantes y resultados escolares: 

una falsa alarma”, en ARI, 11/2012. Real Instituto Elcano.  7/2/2012 

 
 
 

 Entrevista Ferran Ferrer al programa Als Matins de TV3. Segons Ferrer:  "La concentració 
elevada d'alumnes immigrants en una escola dificulta l'obtenció de bons resultats."  A 

continuació, en l'enllaç adjunt hi podeu accedir. 
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3773170 
 

 La OCDE alerta sobre la segregació, Observatori de la segregació escolar, 1/3/2012 
http://segregacioescolar.wordpress.com/2012/03/01/la-ocde-alerta-sobre-la-segregacio/ 
 

 Bloc per observar críticament la segregació escolar a Catalunya. Observatori de la 
Segregació Escolar http://segregacioescolar.wordpress.com El bloc Observatori de la 

Segregació Escolar és un espai a internet que recull notícies, recerques, reflexions, articles 
i informacions diverses sobre aquest tema. El bloc ha estat creat per un grup de pares, 
mestres, investigadors i ciutadans per tal de contribuir a què es prengui seriosament la 

segregació escolar. Un lloc que segur és del vostre interès. 
 
 

 
 
Data d'inici del debat: 5 de novembre de 2012 
 

Data final del debat: 5 de desembre de 2012 
 

Salutacions. 
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