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Desigualtats socials en l’educació

Concepte general:
Diferències en variables vinculades a l’ensenyament que tenen origen en l’extracció social de 
l’individu (estudiant)

Dimensions:
• Accés als ensenyaments: diferències en la probabilitat de participar en les distintes etapes 

educatives. 

• Condicions educatives: diferències en la probabilitat de gaudir d’entorns i recursos 
educatius d’una determinada qualitat.

• Resultats educatius: diferències en la probabilitat d’assolir uns determinats aprenentatges 
i acreditacions.
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Algunes dades: ACCÉS

0-3 anys:

• Només 1 de cada deu infants estrangers s’escolaritza abans dels 3 anys, front 4 de 
cada 10 en la població general (2019-2020). 

• 66% d’infants menors de tres anys escolaritzats en llars amb mare universitària; 
29,6% en llars amb mare amb estudis primaris o menys (Anuari de l’Educació, 2016)

• Els municipis amb menys renda tenen taxes menors d’escolarització (2019-2020).
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Algunes dades: ACCÉS

Abandonament educatiu prematur

(Joves entre 18 i 24 anys que han abandonat els estudis sense titulacions postobligatòries)

AEP 20-24 anys.
Any 2020
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Estudis universitaris

Algunes dades: ACCÉS

Estudi “Via
universitària” 
(2022)
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Estudis universitaris

Algunes dades: ACCÉS

Estudi “Via
universitària” 
(2022)
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Lleure educatiu:

Algunes dades: ACCÉS

Anuari de 
l’Educació 2020 
(FJB)
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Segregació escolar:

Algunes dades: CONDICIONS

Informe del Síndic
de Greuges (2022)
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Algunes dades: RESULTATS

Informe PISA 
(2018)

Competències:
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Algunes dades: RESULTATS

Competències:

Informe CSASE 
(Avaluació 4t ESO, 
2022)
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L’educació que t’acompanya. Una agenda 
d’equitat per als municipis catalans 

Com transformar el sistema educatiu: 15 
mesures de política pública 

Una agenda de xoc contra 
l’abandonament escolar prematur a 
Catalunya

REPTES i PROPOSTES
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REPTES i PROPOSTES

BEQUES DE SUPORT A L’ESTUDI

Per cobrir diferents tipus de cost:

• Directes: matrícula.
A Catalunya, un 20% amb beca general o d’equitat (Espanya, 25%), curs 2019-2020.

• Indirectes: transport, mobilitat, residencia.

• Oportunitat: salari no percebut pel fet d’estar estudiant.

“Beques salari”
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REPTES i PROPOSTES

“BEQUES SALARI”

Exemples:

• Experiències en universitats catalanes (UdG i UPF): 600 euros mensuals

• Comunitat Valenciana (totes les universitats publiques): en funció de la renda, fins a 
6.000 euros/curs.

• Experiències internacionals: França (Bourses sur Critères Sociaux) i Dinamarca.  

Evidències:

• Avaluació d’impacte amb resultats positius en permanència i finalització dels estudis 
universitaris (G. Fack, anys diversos), sobretot amb component de suport i mentoria, 
i compatibilitat laboral (MDRC, anys diversos).

https://www.su.dk/english/state-educational-grant-and-loan-scheme-su/
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