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El volum número 39 de la Col·lecció d’Estudis Socials de l’Obra Social 

”la Caixa” analitza en quina mesura l’origen socioeconòmic dels individus afecta 

els seus resultats en totes les etapes educatives 

 

L’educació preescolar, clau per moderar la 
desigualtat social a Espanya 

 

 
• El present informe conclou que l’educació primerenca és una etapa 

formativa decisiva, que influeix directament en els resultats futurs dels 

infants en competències bàsiques, sigui quin sigui el seu origen 

socioeconòmic. 
 

• Els fills de les famílies més desafavorides són els que més es beneficien 

de l’accés a una educació preescolar de qualitat. El seu benefici és dues 

vegades més gran. Per això, és la clau per prevenir el fracàs escolar en 

edats més avançades i per mitigar la desigualtat d’oportunitats 

educatives.  
 

• A banda de l’educació preescolar, el sistema educatiu espanyol no 

modifica l’impacte dels avantatges o desavantatges de partida que els 

infants tenen pel fet de pertànyer a llars amb més o menys recursos. Els 

centres educatius espanyols de primària i secundària no alteren les 

desigualtats de partida que els infants porten de casa seva, és a dir, ni 

augmenten ni redueixen substancialment la desigualtat d’origen. 

• Els autors apunten que, tot i que s’acostuma a atribuir el fracàs escolar a 

l’educació secundària, la clau per prevenir-lo són les etapes anteriors. De 

fet, si la desigualtat educativa es redueix en algunes fases és tan sols 

perquè el sistema educatiu és més selectiu i expulsa els que tenen pitjor 

rendiment, entre els quals estan sobrerepresentats els infants d’orígens 

humils.  

• La universitat és l’etapa en què es fan menys visibles les desigualtats. 

Una vegada que el fracàs escolar ha expulsat els estudiants amb pitjor 

rendiment en l’educació secundària, el sistema universitari genera molt 

poques diferències en l’aprenentatge dels estudiants. En conseqüència, la 



desigualtat en competències matemàtiques que imposa pertànyer a 

famílies amb diferents recursos a la universitat es redueix un 80    % 

respecte de la que existeix a primària (i un 70    % respecte de la que 

existeix a secundària). 

• Per exemple, només el 2    % del coneixement que tenen els futurs 

professors s’associa a la universitat en la qual estudien. Això passa 

perquè, segons conclou l’informe, l’oferta de centres universitaris està 

molt poc diversificada en termes de qualitat.  

 

• Les crisis econòmiques redueixen sobretot les expectatives dels 

estudiants amb orígens humils. Entre els alumnes amb un rendiment 

mitjà, les expectatives es redueixen només un 4    % quan els pares tenen 

un alt nivell educatiu, i un 13    % quan els pares tenen un nivell de formació 

baix. 

 

• A l’edat adulta també es noten les diferències per origen socioeconòmic 

en les competències bàsiques. Fins i tot anys després de la sortida del 

sistema educatiu, l’educació dels pares dels espanyols de fins a 65 anys 

determina les seves competències en matemàtiques i lectura.  
 

• Per als espanyols amb educació universitària, la diferència en 

competències numèriques entre els que tenen els pares amb estudis 

bàsics i els que tenen almenys un dels progenitors amb estudis 

universitaris és del 6 %. Per als espanyols amb educació obligatòria o 

inferior, la diferència que comporta pertànyer a una família amb diferent 

origen social és d’un 14 %. L’informe indica que els títols educatius, avui 

en dia, es tradueixen menys en competències que en el passat.  

 

 

Madrid, 4 de desembre de 2014. Enric Banda, director de l’Àrea de Ciència i Medi 
Ambient de la Fundació Bancària ”la Caixa”; Leire Salazar i Héctor Cebolla, doctors en 
Sociologia per la Universitat d’Oxford, i Jonas Radl, doctor en Sociologia per l’Institut 

Universitari Europeu, han presentat aquest matí a CaixaForum Madrid el volum 39 de 
la Col·lecció d’Estudis Socials de l’Obra Social ”la Caixa”: Aprenentatge i cicle 

vital. La desigualtat d’oportunitats des de l’educació preescolar fins a l’edat 

adulta.  

L’informe analitza per primera vegada conjuntament les bases de dades més 
destacades sobre l’educació a Espanya en diferents fases del cicle vital, des de l’etapa 
preescolar fins a l’edat adulta.  

Beneficis de l’educació preescolar 



El present estudi conclou que l’assistència a l’escola infantil és beneficiosa per als 

infants de tots els orígens socioeconòmics, i ºmillora els seus resultats en 
competències bàsiques que s’adquireixen després, com per exemple la comprensió 
lectura. Si la mitjana en comprensió lectora als països que s’analitzen se situa a 

l’entorn dels 540 punts, per cada any addicional d’assistència a l’educació preescolar 
la comprensió lectora a primària augmenta, de mitjana, entre 4 i 7 punts. Els fills de les 
famílies més desafavorides, candidats majorment al fracàs escolar a mitjà i llarg 

termini, són els que més es beneficien de la inversió en educació preescolar de 
qualitat. En molts casos es tracta d’infants els pares dels quals no inverteixen tant 
temps en activitats amb contingut pedagògic, per la qual cosa el sistema educatiu 

compensa especialment la menor quantitat i varietat d’estímuls que reben de l’entorn 
familiar. 

L’efecte positiu d’assistir un any més a l’educació infantil, per als fills de pares 

amb un nivell educatiu baix (equivalent a l’educació secundària obligatòria), 

multiplica per dos els beneficis que reben els infants de pares amb educació 

universitària. 

En els sistemes educatius en què l’educació preescolar està estandarditzada, els fills 
de pares amb formació alta obtenen menys beneficis de la seva participació en 

l’educació infantil que els fills de pares amb formació baixa. En canvi, si no hi ha 
estandardització, els que aconsegueixen més profit de l’educació infantil són els 
infants d’origen acomodat. Els autors interpreten aquesta descoberta en referència a la 

qualitat de l’ensenyança: si no es garanteixen uns nivells mínims de qualitat en el 
sistema preescolar, s’imposen els efectes de la segregació residencial (els infants 
privilegiats comparteixen centre amb altres infants privilegiats) i l’elecció estratègica 

dels centres d’educació infantil, que beneficia les famílies més acomodades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Educació primària i secundària: la desigualtat de partida es manté 

L’informe conclou que, tot i que s’acostuma a atribuir el fracàs escolar a l’educació 
secundària, la clau per prevenir-lo són les etapes educatives anteriors. Això passa, 

sobretot, perquè els centres educatius a Espanya no són capaços de reduir les 
desigualtats que existeixen per estatus socioeconòmic, tot i que tampoc no les 
incrementen.  

A Espanya, només el 20    % del rendiment escolar a primària i secundària està 

relacionat amb el centre on s’estudia; és a dir, entorn de la cinquena part dels 
resultats dels estudiants estan determinats pel centre escolar al qual assisteixen. A la 
resta de països de l’OCDE, hi ha més diferències entre escoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cal destacar que, en contra de l’opinió dominant, no hi ha diferències mitjanes 

importants entre els resultats dels centres educatius de titularitat pública o privada ni, 
en general, entre centres amb més o menys recursos. Els estudiants de centres 
públics a Espanya obtenen, de mitjana, 4 punts més sobre 700 en matemàtiques a 

primària, i 4 punts menys a secundària, tot i que estadísticament aquestes diferències 
no són rellevants. 

Aquest efecte de l’escola s’explica per la concentració d’infants de famílies més o 
menys afavorides a les mateixes escoles i, probablement, per certs aspectes 

organitzatius propis de les escoles. Hi ha un clar avantatge en termes de notes 



associada a recursos socioeconòmics més grans en la mateixa família dels estudiants. 

La diferència que comporta en les notes l’assistència a una escola amb un alumnat 
amb pocs recursos, o bé a una amb un alumnat molt privilegiat, és d’aproximadament 
un 13 % tant a primària com a secundària. 

Per comunitats autònomes, els efectes del centre educatiu són més petits a la Rioja, 

Astúries, Navarra i Aragó (14 %), i més grans al País Basc (26 %). 

 

 

 

 

 



 

La notícia positiva que es dedueix d’aquest resultat és que els centres educatius 

espanyols no sembla que augmentin les desigualtats de partida que existeixen entre 
les famílies per causa del seu estatuts socioeconòmic. Els autors de l’informe 
conclouen que Espanya ha cultivat un sistema educatiu relativament homogeni, però 

de baixa qualitat en comparació d’altres països desenvolupats. 

 

Factors externs que influeixen en les trajectòries educatives: la crisi econòmica  

Les crisis econòmiques rebaixen les expectatives dels estudiants i alhora intensifiquen 
l’efecte de l’origen social familiar en el seu rendiment. 

Probablement la raó és la disminució de les rendes de les famílies desavantatjades. 
Una disminució de 5 punts percentuals en l’evolució del PIB entre un any i un altre està 
associada a una reducció d’entre 8 i 10 punts en les expectatives educatives dels 

estudiants. 

L’efecte de la crisi és més gran per als fills de les famílies amb menys recursos 
(materials o educatius) i per als estudiants amb nivells de rendiment intermedi que 
per als fills dels rics i per als millors i pitjors estudiants. Davant la caiguda en el PIB 

interanual de 5 punts percentuals, les expectatives d’un estudiant més brillant en el 
20 %, i amb pares amb alt nivell educatiu, descendeixen en poc més de 2 punts, 
mentre que les expectatives d’un alumne en la part mitjana-baixa en termes de 

rendiment, i amb pares amb baix nivell de formació, cauen 11 punts. 

L’aprenentatge a la universitat: un sistema poc diversificat 

El sistema de formació del professorat, com l’universitari en general, està poc 
diversificat, és a dir, és molt homogeni pel que fa a la qualitat de l’ensenyança que 

ofereix. Només el 2    % del coneixement que tenen els futurs professors s’associa 

a la universitat en què estudien. 

No hi ha diferències rellevants entre els estudiants amb diferent origen social pel que 
fa a l’aprenentatge a la universitat. Atesa l’estabilitat dels patrons de desigualtat a 

primària i secundària, el fet que la universitat presenti menys diferències per origen 
social s’explica perquè el fracàs escolar bloqueja els estudiants amb pitjor rendiment, 
entre els quals estan sobrerepresentats els que tenen menys recursos.  

Els autors insisteixen que, a mitjà termini, la selecció dels millors estudiants, i dels més 

motivats com a futurs professors, milloraria de manera notable els resultats del sistema 
educatiu en el seu conjunt. 



Competències en l’edat adulta: l’origen socioeconòmic es continua manifestant 

La gran expansió educativa que ha protagonitzat Espanya ha millorat de manera molt 
visible les competències dels adults més joves en comparació dels més grans. De les 

cohorts més grans (61-65 anys) a les més joves (16-20 anys), les competències 
mitjanes en matemàtiques pugen gairebé 40 punts sobre 400. 

Les competències estan distribuïdes de manera més igualitària entre els joves. La 
diferència de resultats entre dos joves amb les mateixes característiques, excepte que 

un tingués una educació obligatòria o menys i un altre una educació universitària, és 
de 50 punts sobre 400. En canvi, entre els més grans aquesta distància és de 60 

punts. En altres paraules, els títols educatius avui es tradueixen menys en 

competències que en el passat. 

 

 

 

 

 



En tots els grups d’edat, l’origen social dels pares és un determinant dels 

coneixements. És a dir, la desigualtat segons l’origen social té un efecte inesborrable 
que és visible fins i tot entre els més grans. Per al grup d’espanyols amb educació 
universitària, la diferència en competències numèriques entre els que tenen els pares 

amb estudis bàsics i el que tenen almenys un progenitor amb estudis universitaris és 
de 16 punts (6 %). Per als espanyols amb educació obligatòria o inferior, aquesta 
diferència pel fet de pertànyer a una família amb diferent origen social és de 30 punts 

(14 %). 

 

Conclusions generals, i implicacions per a les polítiques públiques 

Els autors conclouen que l’impacte de l’educació dels pares sobre els resultats 

educatius dels fills és visible al llarg de tot un cicle vital, des dels 0 fins als 65 

anys. La desigualtat educativa segons l’origen social assoleix el seu màxim 

nivell a l’escola primària, i descendeix lleument a la secundària abans de caure de 
forma dràstica en l’educació universitària, per despuntar després, novament, en la vida 
adulta. 

 

 

 



 

En gran part, això és degut al fet que el fracàs i l’abandonament escolar afecten més 
els fills de les famílies desafavorides. Això fa pensar que la inversió educativa en les 

fases primerenques és fonamental, tant per millorar els resultats educatius 

d’Espanya en els barems de valoració internacionals, com per reduir la importància de 
l’origen dels estudiants, promovent la igualtat d’oportunitats. 

En poques paraules, la despesa més eficient i més redistributiva és la que es porta a 
terme en les fases d’educació preescolar i primària. La inversió en educació 

contribueix a reduir la desigualtat de manera decreixent en les fases posteriors. 
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