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Educació, pobresa  
i desigualtats  
en un context de crisi
Xavier Bonal i Adrián Zancajo
Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS), 
Universitat Autònoma de Barcelona

1.
Introducció

L’educació és vista i requerida com l’eina fonamental per reduir les 
desigualtats socials i per permetre trencar amb el cicle reproductor de la 
pobresa i afavorir la mobilitat social. Invertir en capital humà és també 
una de les estratègies i prioritats més invocades per les administracions 
per construir la societat del coneixement i impulsar una economia com-
petitiva amb capacitat de produir valor afegit. Amb aquestes premisses 
tot hauria de fer pensar que l’aposta per l’educació hauria de ser indis-
cutible, i ser-ho més encara en un context de crisi, quan la pobresa i les 
desigualtats augmenten i quan es perd més competitivitat econòmica.

Lluny de ser així, tant a Catalunya com a molts països del nostre entorn, 
la contenció dels pressupostos ha fet minvar les inversions en educa-
ció, tant en el nivell formatiu com en l’àmbit de l’R+D+i. Per tant, les 
exigències de contenció del dèficit redueixen la possibilitat efectiva que 
l’educació esdevingui l’eina invocada per generar els impulsos socials i 
econòmics necessaris per sortir de la crisi.

Però és més, el cost de no protegir prou l’educació no passa només per 
tot allò que no pot millorar gràcies a l’educació, sinó que empitjora els 
efectes de la pobresa i les desigualtats sobre l’educació. Dit d’una altra 
manera, en unes circumstàncies econòmiques desfavorables, els efectes 
de la pobresa sobre l’accés, les condicions d’escolarització i els resultats 
educatius es fan sentir. És cert que a curt termini la crisi permet redu-
ir l’abandonament educatiu prematur, per exemple, com a efecte de la 
manca d’ocupació juvenil. Però una mirada acurada sobre altres aspectes 
de l’accés a determinats àmbits educatius, les condicions dels processos 
educatius o les desigualtats en els resultats escolars, evidencien estanca-
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ment o retrocessos preocupants. Paradoxalment, com més necessària i 
menys suficient és l’educació, tant des d’un punt de vista individual com 
social, més frens hi ha perquè la seva expansió beneficiï especialment 
aquells que estan en situació de desavantatge social. En moments en els 
quals cal una interpretació àmplia del dret a l’educació per a la inclusió 
social i laboral,1 les desigualtats educatives s’estanquen o empitjoren.

Aquest article reflexiona sobre aquest aspecte aportant evidències re-
cents relatives a la relació entre educació, pobresa i desigualtats a Ca-
talunya. Es revisen indicadors relatius a les desigualtats d’accés, de 
condicions d’escolarització i de resultats educatius. En les conclusions es 
consideren breument algunes línies de política educativa estratègiques 
per millorar l’equitat educativa.

2.
Les desigualtats d’accés a l’educació pre i postobligatòria

L’accés a l’educació infantil és un dels àmbits més destacats tant per ex-
perts com per les organitzacions internacionals com a factor clau per a la 
igualtat d’oportunitats educatives. Més enllà dels beneficis socials inne-
gables des del punt de vista de la conciliació laboral i familiar o de l’accés 
de les dones al mercat de treball i la no interrupció de les trajectòries 
professionals, l’educació infantil es presenta com una base cada vegada 
més sòlida d’oportunitats educatives amb el potencial de neutralitzar 
en les primeres etapes de vida unes diferències socials que tendeixen a 
reproduir-se al llarg de la vida escolar (González i Jurado, 2006; Bonke 
i Esping-Andersen, 2011). La creixent investigació sobre els beneficis 
d’aquesta etapa ens mostren l’existència d’avantatges clars en el desen-
volupament infantil i d’efectes positius en el rendiment escolar posterior 
(OECD, 2011). Des del punt de vista de l’equitat, alguns estudis ens mos-
tren que es tracta de l’etapa educativa amb més poder igualador de les 
diferències socials i culturals de l’alumnat i del tipus d’inversió educativa 
amb més poder redistributiu (Cebolla et al., 2014).

A Catalunya, la crisi dels darrers anys ha fet tancar places d’escola bres-
sol. Malgrat l’expansió del nombre de places dels darrers anys i una taxa 
d’escolarització del 36% (i un 22,7% de taxa d’escolarització pública) de 
0 a 2 anys (Síndic de Greuges, 2015), la reducció dels ajuts públics en 
aquest nivell educatiu han fet augmentar els preus públics i n’han reduït 
la demanda substancialment. Lògicament, són els grups socials en situ-
ació d’atur i amb menys recursos econòmics els que s’han vist obligats 
a prescindir d’aquest servei. Segons l’explotació del cens de 2011, men-

1 Més enllà de la importància de l’accés a l’educació infantil, l’OCDE assenyala, 
per exemple, que el mínim educatiu necessari per a una inclusió social i laboral 
satisfactòria se situa en l’assoliment d’alguna forma d’educació postobligatòria 
(OECD, 2012)
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tre que un 65% de les famílies amb estudis superiors accedeix al servei, 
només ho fa un 32% dels fills de pares amb nivells d’estudis primaris o 
inferiors (Síndic de Greuges, 2015). Les desigualtats són presents igual-
ment entre l’alumnat autòcton i immigrant amb una probabilitat per a 
l’alumnat autòcton d’accedir a l’educació infantil que és més del doble 
que la de l’alumnat estranger (Albaigés i Ferrer, 2012).

Els indicadors relatius a l’educació postobligatòria han augmentat en 
termes generals des de l’esclat de la crisi. Són més alumnes els que hi ac-
cedeixen (segons l’Idescat, la taxa d’abandonament educatiu s’ha reduït 
14 punts entre 2008 i 2015, fins a situar-se en un 18,9%), més d’un 82% 
dels alumnes es graduen en ESO, comparat amb el 77% de l’any 2006 
(Martínez i Albaigés, 2014), i ha augmentat l’accés a totes les formes 
d’oferta d’ensenyament postobligatoris (especialment en ensenyament 
professional i en programes de formació i inserció, PFI). Les bones no-
tícies contrasten, però, amb el volum de joves que no estudien ni treba-
llen, el qual es manté estancat des de l’inici de la crisi situant-se prop 
d’un 24% dels joves entre 18 i 24 anys (Martínez i Albaigés, 2014, p. 28). 
A més cal tenir en compte que més del 40% dels joves que no estudien ni 
treballen han assolit algun nivell d’educació postobligatòria (secundària 
superior o terciària) (Valiente et al., 2015) i que per tant la seva situació 
es pot atribuir al context de crisi del mercat laboral. D’altra banda, as-
pectes com l’increment de les taxes acadèmiques en els cicles formatius 
de grau superior (CFGS) o la reducció de la cobertura i intensitat de les 
beques i ajuts a l’estudi tenen efectes sobre l’accés i les condicions d’es-
colarització dels diferents grups socials en l’ensenyament postobligatori 
(Mediavilla, 2013).

3.
Desigualtats en les condicions d’escolarització 

En un context de crisi, les desigualtats en les condicions d’escolarització 
entre els diferents grups socials tendeixen a augmentar si no es desple-
guen polítiques educatives compensatòries. Els efectes de la crisi gene-
ren més necessitats d’atenció a l’alumnat més desafavorit o en situació 
de pobresa, alhora que la manca de recursos comporta més dificultats 
per compensar les situacions educatives de més risc. El cas que millor 
exemplifica aquesta dinàmica són els programes de suport a l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques o el de les beques de menjador. 
En ambdós casos, la crisi accentua les necessitats, mentre que les reduc-
cions pressupostàries en educació afebleixen la resposta política a aques-
tes necessitats. 

La taula 1 mostra, per exemple, el comportament dels indicadors de 
cobertura dels ajuts de menjador escolar entre 2008 i 2013. Davant d’un 
augment de gairebé 10 punts de la taxa de risc de pobresa, l’estancament 
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i el retrocés en la política de beques redueix la cobertura del sistema de 
beques de menjador del 34,7% al 24,2%. 

Taula 1. Indicadors de cobertura dels ajuts de menjador escolar (2008-2013)

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Alumnat a EI, EP i ESO 934.562 951.408 969.971 990.035 998.354
Ajuts individuals  
de menjador escolar 56.995 75.460 67.377 63.537 63.659

Risc de pobresa  
(menors de 16 anys) 17,6 23,4 23,7 26,4 26,4

Alumnat en risc de 
pobresa 164.483 222.629 229.883 261.369 263.565

Cobertura alumnat total 6,1 7,9 6,9 6,4 6,4
Cobertura teòrica alumnat 
en risc de pobresa 34,7 33,9 29,3 24,3 24,2

Font: Síndic de Greuges (2013), Informe sobre la malnutrició infantil a Catalunya. Barcelona: Síndic de 
Greuges, p. 13.

Les diferències en les condicions d’escolarització són visibles també en 
l’augment de la polarització de l’escolarització de l’alumnat amb més i 
menys risc educatiu. Si bé la segregació escolar de l’alumnat d’origen 
immigrat (com a proxy de l’alumnat en risc educatiu) en termes agre-
gats no sembla haver augmentat en els anys de crisi, sí sembla que ho ha 
fet el nivell de concentració en alguns centres, especialment del sector 
públic. La taula 2 mostra, per exemple, l’augment del nombre de centres 
amb més nivell de concentració d’alumnat estranger entre 2006 i 2012.

Taula 2. Evolució dels centres amb una elevada presència d’alumnat estranger 
(2006- 2012)

> 40% > 50% > 70%
2006/2007 2011/2012 2006/2007 2011/2012 2006/2007 2011/2012

Infantil i primària 
(públic) 141 139 72 75 17 20

Infantil i primària 
(concertat) 5 4 – 3 – –

Total 146 143 72 78 17 20
ESO (públic) 39 70 18 33 5 8
ESO (concertat) 3 5 2 4 – –
Total 42 75 20 37 5 8

Font: Síndic de Greuges (2014), Informe sobre els drets dels infants. Barcelona. Síndic de Greuges, p. 83.

La polarització de l’alumnat socialment més desafavorit redueix l’ano-
menat efecte company (peer effect), és a dir, els beneficis associats a 
l’heterogeneïtat entre alumnat amb més i menys risc educatiu i repercu-
teix especialment en els resultats negatius de l’alumnat socialment més 
desafavorit. 
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Els canvis en les condicions d’escolarització també s’alteren quan les re-
duccions pressupostàries es duen a terme de manera lineal i no protegei-
xen suficientment els centres de més complexitat social. A Catalunya, si 
bé s’ha procurat preservar les condicions d’alguns centres especialment 
desafavorits (mantenint la sisena hora, per exemple), les aplicacions més 
lineals en aspectes com les reduccions de plantilles han tingut un impac-
te desigual entre els diferents centres (Bonal i Verger, 2013).

4.
Les desigualtats socials en els resultats escolars

Les diferències de resultats educatius entre els diferents grups socials 
tenen efectes perjudicials més enllà de l’àmbit estrictament educatiu. 
Diversos autors han assenyalat que les desigualtats socials de resultats 
poden produir efectes negatius en termes de cohesió social, costos eco-
nòmics o en les oportunitats socials i laborals dels col·lectius més desafa-
vorits (OECD, 2007; Schütz i Wössmann, 2006; Green et al., 2003). En 
el cas de Catalunya, la darrera edició de l’avaluació PISA mostrava que 
la diferència de puntuació entre els alumnes situats a l’últim i al primer 
quartil de l’índex de nivell socioeconòmic2 és de 90 punts, diferència que 
segons l’OCDE equival a dos anys d’escolarització (OECD, 2013). A més, 
aquesta diferència ha augmentat lleugerament des de la primera partici-
pació de Catalunya amb mostra pròpia l’any 2003. En termes generals, 
entre 2003 i 2012, el vincle entre el nivell socioeconòmic dels alumnes i 
la seva puntuació a les proves PISA s’ha incrementat un 23%, molt per 
sobre d’altres països desenvolupats (gràfic 1). 

2 PISA utilitza l’índex ESCS (Economic, social and cultural status) com a indicador 
de diferències socials entre l’alumnat. L’ESCS és un índex compost que inclou 
indicadors d’estatus ocupacional, el nivell educatiu dels pares, la renda familiar, 
els recursos educatius familiars i les possessions culturals “clàssiques” a la llar.
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Gràfic 1. Evolució de l’impacte del nivell socioeconòmic3 en els resultats de 
matemàtiques, 2003-2012

Font: Bases de dades OCDE-PISA 2012.

 
Les desigualtat socials de resultats educatius s’observen, també, en 
l’assoliment d’un nivell mínim de competències per part dels alumnes. 
El gràfic 2 mostra el percentatge d’alumnes que no assoleixen un ni-
vell mínim de competències4 a la prova de matemàtiques de l’avaluació 
PISA segons el seu nivell socioeconòmic. A Catalunya, el percentatge 
d’alumnes de nivell socioeconòmic baix que no assoleix aquest nivell 
mínim de competències és més de cinc vegades superior al dels alumnes 
social ment més afavorits. Com assenyala la mateixa OCDE, aquesta falta 
d’assoliment de les competències considerades fonamentals té efectes a 
mitjà i llarg termini sobre les trajectòries vitals d’aquests joves. 

3 L’impacte del nivell socioeconòmic és un indicador que mesura la variació de 
puntuació per cada punt de variació de l’índex de nivell socioeconòmic. En aquest 
gràfic es presenta la variació d’aquest indicador entre 2003 i 2012. 

4 L’OCDE defineix els alumnes que no han assolit un nivell mínim de resultats com 
aquells que se situen per sota del nivell 2 a les proves de competències, consi-
derant que per sota d’aquest nivell els alumnes no han assolit les competències 
mínimes que els permetin desenvolupar-se autònomament en la societat de la 
informació i el coneixement.
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Gràfic 2. Percentatge d’alumnat de baix rendiment en matemàtiques segons 
nivell socioeconòmic (2012)

Font: Bases de dades OCDE-PISA 2012.

 
Les desigualtats de resultats van més enllà del rendiment educatiu. 
Diversos estudis han demostrat que, fins i tot amb el mateix rendiment 
acadèmic, els grups socials més desafavorits tenen menys probabilitats 
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5 La taxa d’abandonament educatiu prematur es defineix com el percentatge de 
joves entre 18 i 24 anys que han assolit com a màxim l’educació secundària obli-
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Taula 3. Nivell d’instrucció segons la categoria socioeconòmica més alta  
dels progenitors. Joves de 15 a 34 anys que no estudien. 2012

Directors i 
gerents

Tècnics i 
professionals

Ocupacions 
de mitjana 

qualificació
Ocupacions 
elementals

No ha finalitzat l’educació obligatòria 2,0 9,6 17,5 30,5 
ESO/EGB 18,1 10,8 20,3 21,9 
BUP-COU/ Batxillerat 5,7 15,2 8,8 12,3 
FP1/CF grau mitjà 10,3 12,3 14,0 14,0 
FP2/CF grau superior 12,7 11,8 15,0 9,7 
Diplomatura/Grau 13,8 12,6 10,3 3,4 
Llicenciatura/Grau 16,6 16,3 7,1 3,6 
Postgrau o màster 19,1 11,0 6,9 4,6 
Doctorat 1,9 0,4 0,1 0,0 
Total 100 100 100 100

Font: Enquesta de la joventut Catalunya, 2012.

La necessitat de reduir el nivell de desigualtats socials de resultats 
en l’àmbit educatiu va més enllà únicament d’una qüestió de justícia 
social. La comparativa internacional mostra, des de fa anys, que la 
millora dels resultats dels sistemes educatius passa inexorablement 
per un augment dels nivells d’equitat, reduint les diferències entre 
grups socials (Bonal et al., 2015). Si s’analitza l’evolució dels diferents 
sistemes educatius avaluats per PISA entre 2003 i 2012 s’observa que 
la gran majoria de països que han millorat la seva puntuació mitjana 
en aquest període han reduït les diferències de puntuació entre els 
alumnes de nivell socioeconòmic alt i baix (gràfic 3). Països com 
Alemanya, Itàlia o Corea, que han millorat les seves puntuacions a 
les proves PISA, ho han fet reduint significativament les desigualtats 
socials de resultats. 
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Gràfic 3. Evolució de la puntuació segons l’evolució de les diferències  
entre els nivells alt i baix de l’índex de nivell socioeconòmic. 2012-2003

Font: Bases de dades OCDE-PISA 2012.
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presentar un nivell inferior de desigualtats socials en els resultats. Evi-
dentment, la naturalesa multicausal de les desigualtats socials de resul-
tats fa que la relació no sigui determinant, però les dades presentades 
apunten que l’efecte del finançament dels sistemes educatius s’ha d’ana-
litzar més enllà de la seva relació amb la puntuació mitjana obtinguda 
pels estudiants.

Gràfic 4. Diferències de puntuació entre els nivells alt i baix de l’índex de nivell 
socioeconòmic segons despesa acumulada

Font: Bases de dades OCDE-PISA 2012.

6.
Conclusions

Com s’assenyalava a l’inici d’aquest article, l’educació és cada cop més 
interpel·lada per actors polítics i socials com una eina fonamental per fer 
front als reptes econòmics i socials de la nostra societat, especialment 
per combatre els efectes de la crisi econòmica dels darrers anys. L’educa-
ció no només ha de ser el mecanisme per reduir les desigualtats i pro-
moure la mobilitat social, sinó que també ha de permetre establir un nou 
model productiu i reduir els elevats nivells d’atur entre la població jove. 
En un context de crisi econòmica i d’augment de les desigualtats socials, 
cal qüestionar-se quins són els efectes de l’augment de la pobresa infantil 
sobre l’educació. Com s’ha analitzat a l’article, el cicle de crisi econòmica 
ha tingut efectes negatius sobre l’accés, les condicions d’escolarització 
i els resultats de la població socialment més desafavorida. El conjunt 
d’aquests efectes fa cada vegada més difícil que l’educació pugui respon-
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dre a les funcions socials en favor del creixement econòmic i l’equitat 
social.

És en aquest context que cal dissenyar i implementar accions de política 
educativa que tinguin en compte l’efecte multidimensional de la pobresa 
i les desigualtats sobre l’educació. I per a això cal desenvolupar línies de 
política educativa que permetin actuar simultàniament sobre les desi-
gualtats en l’accés, les condicions d’escolarització i els resultats educatius 
de la població més desfavorida. En primer lloc, caldria garantir l’accés 
dels infants en situació de pobresa o de menys recursos econòmics al 
primer cicle d’educació infantil (0-3 anys), eliminant les barreres econò-
miques resultat de la reducció dels ajuts públics en els darrers anys de 
crisi, així com incrementant el nombre de places i, per tant, el nivell de 
cobertura efectiva d’aquesta etapa educativa. També des del punt de vis-
ta de l’accés, cal afavorir programes d’orientació que permetin continuar 
reduint de manera efectiva el nivell d’abandonament educatiu prematur, 
el qual, com s’ha mostrat, és un fenomen que afecta especialment les 
trajectòries vitals i laborals de la població més desfavorida. Catalunya, 
com ja han fet molts altres països desenvolupats, hauria de fixar-se com 
a objectiu un grau d’assoliment gairebé universal d’algun nivell d’educa-
ció postobligatòria per a tots els joves que avui formen part del sistema 
educatiu.

En segon lloc, cal garantir uns nivells elevats d’equitat en les condicions 
d’escolarització dels alumnes catalans. En aquest sentit, per exemple, 
caldria recuperar i millorar les taxes de cobertura de les beques de men-
jador per a la població en risc de pobresa prèvies a la crisi econòmica. 
Un altre dels fenòmens de desigualtat estructural que caldria abordar de 
manera decidida és el de la segregació escolar, tant per millorar l’hetero-
geneïtat social dels centres educatius com per reduir-ne els efectes nega-
tius sobre l’eficàcia del sistema educatiu. Mesures com l’augment de la 
reserva de places d’alumnat amb necessitats educatives específiques, les 
polítiques flexibles de ràtios escolars o el control dels fraus d’empadro-
nament, desenvolupades amb èxit per alguns municipis, són algunes de 
les mesures que caldria reforçar per tal d’assolir una escolarització més 
equilibrada entre l’alumnat amb més i menys dificultats educatives.

Finalment, caldria abordar un debat rigorós sobre els efectes positius 
que la despesa pública pot tenir en la reducció de les desigualtats edu-
catives. Les reduccions de la despesa dedicada a l’educació que s’han 
produït en els darrers anys a Catalunya han afectat especialment els pro-
grames i polítiques destinats a la població socialment més desfavorida o 
els centres educatius que l’atenen. D’altra banda, més enllà dels recursos 
extres dedicats als centres considerats d’alta complexitat, és necessari 
implementar una política de finançament i assignació de recursos als 
centres educatius que puguin tenir en compte les característiques socials 
i econòmiques de l’alumnat. 
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En resum, es pot afirmar que cal situar la qüestió de l’equitat, dels efec-
tes negatius de les desigualtats i la pobresa al centre del debat sobre la 
política educativa dels propers anys. En un context de crisi econòmica 
pren especial rellevància implementar polítiques compensatòries però 
també estructurals que permetin que l’educació sigui una eina de millora 
de les condicions dels sectors socials més desafavorits. 
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